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Imaginea sărbătorii de 1 Mai 
este încă vie (în pog. a lll-a : 
aspecte de la demonstrațiile 

oamenilor muncii)
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Peste cîteva zile, întregul nostru popor va sărbători un 
eveniment măreț : împlinirea a 45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român. Toate colectivele de între
prinderi sînt angajate într-o însuflețită întrecere pentru 
îndeplinirea, la toți indicatorii, a planului pe primul an 
al cincinalului și a angajamentelor luate pentru etapa 
pînă la 8 Mai.

Numeroase colective de fabrici, uzine, combinate din 
toate regiunile țării, au anunțat încă înainte de 1 Mai 
îndeplinirea angajamentelor pentru prima etapă a 
întrecerii din acest an. Siderurgiștii din Hunedoara au 
realizat zeci de mii de tone de fontă, oțel și laminate 
peste plan. Chimiștii Combinatului din Piatra Neamț au 
produs suplimentar mii de tone de îngrășăminte azo- 
toase. Graficele de la uzina de aluminiu din Slatina au 
consemnat realizarea a aproape 500 tone de aluminiu 
peste prevederile planului.

Acum, în preajma aniversării partidului, întrecerea so
cialistă continuă, realizările se înmulțesc. Rezultatele din 
aceste zile vor face să fie și mai bogat bilanțul pe care 
colectivele de întreprinderi îl vor prezenta la 8 Mai, 
în cinstea acestui important eveniment în viața clasei 
muncitoare, a întregu popor.

I erformanțe
La „Electroputere* eforturile muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de a ridica continuu nivelul activității economice au dat roade; toate fabricile uzinei și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan și angajamentele luate. Așa cum ne-a spus tov. ing. Saul Lehrer, director tehnic al uzinei, în primele 11 decade și jumătate ale acestui an, s-au produs peste plan : o locomotivă Diesel-electrică, un generator L.D.E., 76 transformatoare de forță pentru export care, la un loc cu altele, pentru nevoile interne, cumulează o putere de aproape 3 ori mai mare decît prevedea angajamentul. In perioada amintită, s-au livrat în avans beneficiarilor mașini și aparate electrice cu o valoare de aproape 2 300 000 lei.In prezent, prima locomotivă electrică de 6 580 C.P., a cărei fabricație este în plină desfășurare, capătă contur. In secția construcții metalice au început lucrările de asamblare a elementelor metalice ce alcătuiesc șasiul. Se lucrează intens și la asimilarea întrerupătoarelor de medie și înaltă tensiune ce se vor fabrica pentru prima dată în țara noastră.

Gh. FECIORU

BACĂU

■ In perioada care a trecut 
de la începutul anului co
lectivele întreprinderilor 

industriale din regiunea Bacău 
au livrat peste plan produse în 
valoare de 35 872 000 lei, prin
tre care : 
minte cu 
caustică, 
oțel fără 
semnate 
fire sfntetice, cherestea, hîrtie 
șl celuloză. Numai în trei luni, 
au tost înregistrate economii 
la prețul de cost, peste sarcina 
de plan, în valoare de aproape 
10 milioane lei.

1 695 "tone îngrășă- 
azot, 900 tone sodă 
3 520 tone țevi din 
sudură, precum și în- 
cantltăți de fibre șl

BRASOV
9

■ Colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din 
întreprinderile regiunii 

Brașov și-au îndeplinit angaja
mentele luate în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a creării 
P.C.R. în perioada care a tre
cut de la începutul anului, pro
ducția globală industrială reali
zată în plus îață de plan, pe 
ansamblul regiunii, se ridică la 
85 milioane lei ; s-au obținut 
economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 
22 468 000 lei.

ARGEȘ
8

■ In primele patru luni, pe
troliștii de la întreprinde
rile de foraj din Rîmnicu 

Vîlcea și Bascov au realizat în 
plus peste 10 000 metri forați ; 
la Uzina de aluminiu Slatina 
graficele au consemnat depăși
rea planului de producție cu 
485 tone de aluminiu, iar la 
Uzina de produse sodice-Govo- 
ra, obținerea unei 
suplimentare de 1 700 tone 
sodă calcinată și caustică, 
întreaga regiune, planul 
ducției globale industriale 
patru luni a fost îndeplinit cu 
trei zile mal devreme.

producții 
de 
Pe 

pro- 
pe

M ITETU L U

In cinstea celei de-a 45-a aniversări a partidului, rec
tificatorul Gheorghe Georgescu, de la'Uzina mecanică- 
fină din Capitală, a produs, peste angajamentul luat, 

25 șuruburi micrometrice Foto : M. Cioc

întreprinderile Ministerului
Industriei Alimentare
au îndeplinit angajamentele

Colectivele de mun
citori, tehnicieni și in
gineri din întreprinde
rile Ministerului Indus
triei Alimentare au a- 
nunfat depășirea anga
jamentelor luate în în
trecerea socialistă în 
cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a partidului.

Potrivit ultimelor date, 
volumul producției glo
bale a fost depășit cu 
120 milioane lei. De la 
începutul anului au fost 
livrate pieței peste plan 
32 000 hl lapte de con
sum, 850 tone unt, 6 700 
tone ulei comestibil,

620 
tone 

26 800

2 700 tone slănină, 
tone biscuiți, 120 
paste făinoase, 
hl bere și alte produse.
86 la sută din sporul de 
producție s-a obfinuf 
prin creșterea producti
vității muncii.

(Agerpres)

ASPECTUL SOCIAL
AL ZÎMBETULUI

Paul EVERAC

îmi îpui că zîmbeful e 
o freabă personală, că 
zîmbeșfi atunci cînd îfi face 
plăcere și afît. Te cred și 
nu prea. Există fără îndoia
lă zîmbeful d-tale intim, cu 
care te bucuri cînd e ca
zul, care e expresia liberă 
a bunei d-tale dispoziții. 
Există însă în același timp 
și celălalt zîmbef, cu care 
mă întîmpini și te întîmpin 
din 
mă, 
tate

civilitafe, dintr-o mini- 
indispensabilă comodi- 
umană, zîmbeful fără

fr-un zîmbet social. Sînf 
fări care scot bani imenși, 
care îți echilibrează buge
tul național ajutîndu-se de 
un asemenea zîmbef. Merg 
oamenii să cumpere și să 
consume zîmbeful, bună
voința (și, bineînțeles, fru
musețile fării respective). 
Miliarde grele plătesc zîm- 
betul : zîmbeful înscris în 
piatră, pe pînză, pe sune
tele aerului (căci ce e o ju
mătate din. artă dacă nu 
zîmbet materializat ?), dar,

O PI N II

de care rămîneatn și unul 
și altul doi străini crispaji, 
adunafi înfr-o relajie cenu- 
șiu-obiectivă. Poate nu mă 
placi, poate nu dorești să 
mă vezi, poate te obosesc 
și te plictisesc cerîndu-fi 
să probez încă o pereche 
de pantofi sau să scot un 
certificat sau să-mi plătesc 
chiria. La urma urmei, îfi 
spui, chiria e o obligajie 
legală, se petrece dincolo 
de orice bunăvoință subiec
tivă ; certificatul, dacă ai 
dreptul, îl primești, dacă 
nu, nu ; iar pantofii n-ai 
decîf să-i alegi pe cei care 
îfi convin, fără să-fi fac eu 
zîmbre. Ai dreptate și nu 
prea. Și chiar dacă ai drep
tate, prietene, există o 
dreptate încruntată și o 
dreptate cu zîmbef. Cu 
zîmbet social, de solidari
tate, sau măcar de politefe.

Există fări unde, nu te 
mira, zîmbeful reprezintă 
marca fabricii, cheagul co
merțului, certificatul de ca
litate al ospitalității. Sînt 
fări mai pufin vesele decît 
sînfem noi prin natură, și 
mai pufin ospitaliere în 
fond. Dar își prezintă bucu
riile bine, împachetate în-

în același timp, și zîmbe- 
tele celor care te înfîmpină. 
D-ta crezi că cei care te 
înfîmpină sînt extaziaji că 
te văd, că se prăpădesc de 
dorul d-fale ? Dar nu-fi dau 
nici un moment prilejul să 
te îndoiești că ești bineve
nit, că tocmai pe dumneata 
te așteptau.

Sau să luăm orașele din 
fără : în unele, dacă întrebi 
de o stradă necunoscută, ți 
se răspunde cu cordialitate, 
în altele mai pufin. „Obli- 
gafia” cetățenilor, și a u- 
nora și a altora, e aceeași. 
Nici un paragraf de lege 
nu-i obligă, nimeni nu i-ar 
putea pedepsi 
răspund, 
amabili, 
drumă. 
bine în 
vorbești 
încălzești. Alții îți par acri, 
posaci, rămași în urmă. în 
ce? Ei bine, tocmai în 
acest zîmbef social care 
este o achiziție a civiliza
ției. Ei se lasă pe „senti
mentele" lor gol-golufe și 
dacă ai nimerit peste un om

dacă nu 
Totuși unii sînf 

îți zîmbesc, te în- 
Nu-i uiți. Te simfi 
orașul lor, cînd 
de orașul lor te

(Continuare 
în pag. a V-a)

MĂREȚELE TRADIȚII
INTERNAȚIONALISTE
ALE PARTIDULUI

Trup din trupul poporului mân, mișcarea muncitorească România își are rădăcinile în rodin a doua jumătate a veacului trecut, ca rezultat al apariției și afirmării proletariatului pe arena istoriei. Continuator a tot ce a avut mai valoros în activitatea sa, partidul socialiștilor români, exponent plin de abnegație al năzuințelor și intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale poporului român, Partidul Comunist Român a împletit organic în tot cursul istoriei sale patriotismul cu solidaritatea interna- ționalistă față de lupta oamenilor muncii de pretutindeni pentru libertate, progres social și pace. Fidelitatea față de principiile internaționalismului proletar apare ca o trăsătură esențială și permanentă a vieții și activității partidului.Partidul Comunist Român a preluat și continuat cele mai bune tradiții internaționaliste ale vechii mișcări muncitorești din țara noastră, — în a cărei istorie au consemnat file memorabile manifestările de solidaritate activă cu Comuna din Paris, multiplele legături cu Internaționala I-a, corespondența dintre socialiștii români și Engels, relațiile cu Internaționala a Il-a, solidaritatea cu revoluția rusă din 1905 și ajutorul a- cordat marinarilor potemkiniști, precum și multe asemenea manifestări.Totodată, proletariatul român, partidul nostru, s-au bucurat, în focul unor mari lupte de clasă, de sprijinul diferitelor detașamente ale clasei muncitoare internațio-

Constantin PIRVULESCU 
Mihai BURCĂ

nale, de solidaritatea înternațio- nalistă a partidelor comuniste, a muncitorilor, a oamenilor demo- crați și progresiști din diferite țări ale lumii.Firește, ar fi cu neputință ca în limitele unui articol de ziar să înfățișăm multiplele aspecte ale politicii și activității internaționaliste de decenii a partidului ; de aceea nu ne propunem cîtorva momente decit mai evocarea marcante.1917. Războiul rnai mare

s-a■ Ceea, ce noi cerem, în Rusia 
înfăptuit. Sus inimile !“.Se țineau lanț întrunirile și monstrațiile de stradă, grevele în cadrul cărora revendicările economice se împleteau cu lozincile politice revoluționare, cu afirmarea solidarității cu tînăra putere sovietică. Așa a fost greva de trei săptămîni de la Nicolina-Iași —

de-

(Continuare în pag. a Il-a)
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■ CRONICA STRĂZII
de F. Brunea-Fox

(pag. a Il-a)

■ Randamentul utilajelor
(pag. a IlI-a)

■ Cunoaștem 
monumentele 
noastre 
istorice ?

(pag. a IV-a)

TOVARĂȘUL CHIVU STOICA 
A PRIMIT DELEGAȚIA 

PARLAMENTARĂ A TURCIEIPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit marți delegația Marii A- dunări Naționale a Turciei, condusă de Ferruh Bozbeyli, președintele Medjlisului, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Ștefan

A-Voitec, președintele Marii dunări Naționale, Constanța Crăciun și Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretar, și Gheorghe Stoica, membru al Consiliului de Stat.A fost prezent Semsettin Arif Mardin, ambasadorul Turciei la București.(Agerpres)
V

■ ZL Y”? jCaflL JL WJ

încă de la începutul istoriei noastre ei au fost cei mai mulți, ei, țăranii, ei, copiii pămîntului, ei, muncitorii pămîntului. Ei au fost cei mai mulți. Și cei mai nefericiți dintre oameni tot ei au fost. De-a lungul sutelor și sutelor de ani de împilare și suferință ei au ținut, pe spinările lor vînjoa- se, țara. Biruri grele, pentru plata haraciului și pentru întreținerea domnilor și stăpînilor, ei au dat, ei, țăranii, ei, copiii pămîntului, ei, muncitorii pămîntului. Sînge — pentru apărarea patriei, atunci cînd patria a fost atacată și năpădită de dușmani — ei au dat, ei, țăranii, ei, copiii pămîntului, ei, muncitorii pămîntului. Limba armonioasă pe care o vorbim ei au făurit-o. Ei au păstrat-o. Ei au îmbogățit-o. Vechea și străvechea cultură

orală, moștenită de marile și vestitele poare din care ne tragem ființa, ei au păstrat-o, trecînd-o și cres- cînd-o mereu, din generație în generație, ei, țăranii, ei, copiii pămîntu- lui, ei, muncitorii pămîn- tului. Ei au scris — fără cerneală, fără hîrtie, fără slove — Miorița, baladele haiducești, cîntecele de vitejie, de jale sau de bucurie, de dragoste și de moarte, snoavele strigăturile, basmele și poveștile. Eroii pozitivi ai imaginației populare au fost Făt-Frumos și Ileana Cosînzeana, iar cei rupți din realitatea timpurilor s-au numit Ho- ria. Cloșca, Crișan, Tudor din Vladimir, Avram lancu. Ei, cei mulți, ei, țăranii, ei, copiii pămîn- tului și muncitorii pămîn- tului au fost aceia care, atunci cînd apăsarea n-a mai putut fi îndura-

★...Furtunosul an mondial e în plin, cea parte a teritoriului României subocupație. Peste tot — ruină economică, foamete, epidemii. Țara era străbătută de convulsii sociale,' fremăta de acțiuni ale maselor, greve și demonstrații organizate de socialiști, de grupurile revoluționare ilegale. La Iași, unde se evacuaseră regele și guvernul, mii și mii de cetățeni cu cocarde roșii în piept au umplut străzile cu o- cazia zilei de 1 Mai. La manifestații participau și ostași din trupele rusești, aflate pe frontul din Moldova și în rîndurile cărora creștea puternic efervescența revoluționară.în aceste condiții a sosit și în România marea veste salutată de întreaga omenire muncitoare a victoriei Revoluției Socialiste din Octombrie.în întreaga țară s-a ridicat din rîndurile oamenilor muncii un val de simpatie, clasa muncitoare în frunte cu militanții mișcării socialiste exprimîndu-și solidaritatea cu proletariatul rus. Socialiștii de stînga au organizat tipărirea și răspîndirea a nenumărate manifeste și apeluri; azi îngălbenite de vreme, ele păstrează vie flacăra chemării la solidaritate activă: 
„Cetățeni și muncitori! Strigați și 
cîntați de bucurie ! De azi începe 
o nouă eră în istoria lumii! Revo
luția rusă a făcut primul pas, ni
micind cu avînt titanic tot ce i-a 
stat în cale. De acum, soarta lumii 
e legată de victoria proletariatu
lui ! Socialismul stăpînește astăzi 
țara cea mai întinsă din Europa. 
Milioane de dezmoșteniți se bucu
ră azi de triumful socialismului.

de partid
Hanoi a delegației 
și guvernamentale
Socialiste RomâniaRepublicii

Marți după-amiază a părăsit Capitala, plecînd spre Hanoi, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care, la invitația Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam

Zaharia STANCU

Și

tă, s-au răzvrătit și au cerut, cu furcile în mîini, pîine, dreptate, libertate. Asupra lor, a țărțrnilor, au fost asmuțite represiunile stăpînilor. Din mijlocul lor. al țăranilor, au căzut, cu aceste prilejuri, cu sutele și cu miile — și uneori cu zecile de mii — victimele. Dacă n-ar fi fost să fie decît sîngeroasa primăvară a lui 1907, cu cele unsprezece mii de morminte ale ei 1... Dar în istoria țărănimii române au fost mulți ani tragici, mult mai mulți decît i-a semnalat literatura — anii de răscoale locale repede înăbușite, anii în care au bîntuit molimele și foametea. Cu vitejie țărănească și cu vieți țărănești sfîrșite pe cîm- purile de luptă s-a cîștigat, după lungi secole de robie, independența patriei. Țărănimea a dat țării ostași, oa

meni de știința și meni de artă, Din țărănimea la orașe a ieșit, în timpurile mai apropiate nouă, muncitorimea, clasa noastră muncitoare, în alianță trainică» și strînsă cu țărănimea a dat clasa muncitoare și a cîștigat marile ei bătălii pe plan social și politic.Partidele politice burgheze ale României moderne și-au dat seama că nu mai pot ține multă vreme în lanțuri țărănimea și au încercat, prin toate mijloacele imaginabile, s-o atragă de partea lor. Demagogia, minciuna, înșelătoria au fost folosite din plin. în jocul politic dintre cele două războaie mondiale — epocă în care Partidul Comunist Român se afla în adîncă ilegalitate — la căderea unui guvern și la veni-

oa- scriitori. stabiliță rea la putere a altuia, țăranii spuneau : „Au plecat hoții... Au venit hoții...". Cuvintele acestea, rostite de unii în glumă, de alții cu amărăciune, se potriveau în- trutotul cu adevărul.Țăranii — ei, cei mulți, ei, copiii pămîntului și muncitorii pămîntului — cu toate că realitățile de care se izbeau erau cumplite — nu și-au pierdut nici o clipă nădejdile, nu și-au pierdut nici o clipă încrederea în viitor. „Va veni — spuneau ei — și timpul nostru. Va veni o vreme cînd vom avea și noi un partid al nostru. Și atunci...". Mult speratul 
atunci și-a arătat fața la 23 August 1944. Atunci călitul, încercatul, viteazul Partid Comunist Român, ieșit din ilegalitate,
(Continuare 
în pag. a IV-a)

și a guvernului R. D. Vietnam, va face o vizită în această țară.Din delegație fac parte tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Ioniță, membru al 0.C. al P.C.R., adjunct al ministrului forțelor armate, Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Ion Moangă, ambasadorul Republicii Socialiste România la Hanoi.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost salutați de tovarășii Gheorghe A- postol, Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, Gheorghe Rădu- lescu, Leontin Sălăjan, Florian Dă- nălache, Mihai Dalea, Virgil Tro- fin, Comeliu Mănescu, ministrul a- facerilor externe, de membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, de activiști de partid și de stat.Au fost prezenți însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. D. Vietnam la București, Ho Tu Truc, și ambasadorul R. P. Chineze, Tzen Iun Ciuan. (Agerpres)
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Deschiderea Expo- 
zifiei economice a 
României

■ BARCELONA
10 000 muncitori 
au ocupat centrul 
orașului cerînd li
bertăți sindicale
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MĂREȚELE TRADIȚII
INTERNAȚIONALISTE
ALE PARTIDU LUI

(Urmare din pag. I)cea mai puternică din tot timpul războiului, la care a participat și unul din semnatarii acestor amintiri. Așa a fost demonstrația populară din București de la 1 Decembrie 1918. La 25 decembrie, fostul ministru Marghiloman nota în memoriile sale: „Se manifestează 
zdravăn. Am întîlnit la amiază pe 
Calea Victoriei o manifestație cu 
pancarte și drapele roșii. Se stri
ga : «Trăiască revoluția rusească». Atmosfera revoluționară pătrundea tot mai mult în armată.Solidaritatea elementelor revoluționare, a proletariatului român cu Revoluția din Octombrie nu s-a limitat la manifestările de salut și simpatie ; ea și-a găsit totodată expresie în participarea directă, nemijlocită, cu arma în mînă a unui mare număr de fii ai poporului român la însăși desfășurarea revoluției, la lupta dusă de Puterea sovietică împotriva forțelor contrarevoluției. După victoria Revoluției din Octombrie, zeci de mii de români, între care numeroși prizonieri proveniți din fosta armată austro-ungară, aflîndu-se pe toriul Rusiei s-au înrolat în țele armate revoluționare.La aceasta a contribuit în deosebit activitatea revoluționară desfășurată de unii militanți socialiști, care, pentru a scăpa de urmărirea autorităților reacționare, au plecat la Odesa, unde au constituit în iunie 1917 „Comitetul de acțiune social-democrat român". Ei au desfășurat muncă politică revoluționară printre muncitorii de la întreprinderile și șantierele navale evacuate de statul român în sudul Rusiei, printre ostașii din unitățile românești dislocate aci și marinarii de pe vasele flotei române ale căror baze, în urma înaintării germane, fuseseră mutate în porturile rusești.în acest cadru s-au format Ia Odesa, în decembrie 1917 și ianuarie 1918, unități militare revoluționare române, din conducerea cărora au făcut parte Mihai Gheorghe Bujor, Gheorghe Stroici, I. Dicescu-Dick, Alexandru Ni- colau, A. Zalic, I. Munteanu și alții; aceste detașamente au luptat umăr la umăr cu unitățile revoluționare ruse pe frontul de sud. După constituirea Armatei Roșii, formații românești refăcute au continuat lupta, sub steagul revoluției. alături de unitățile sovietice regulate sau de grupele de partizani, luînd parte la luptele de la Razdelnaia, Tiraspol, Kiev, Ker- son, Nikolaev, Poltava, Harkov, No- vorosiisk, regiunea Donului, Cauca- zului, Moscovei etc.Primul Regiment internațional, format la Poltava, avea un batalion român, care a îndeplinit misiuni de luptă împotriva pet- liuriștilor și a diferite alte bande contrarevoluționare, iar apoi, după regruparea cu alte unități, a dus lupte de front împotriva lui Denikin. Detașamente revoluționare românești sau unități militare în care s-au înrolat ostași români au luptat, de asemenea, pe frontul Țărițînului, în îndepărtata Siberie. în Turkestan. în aceste lupte au căzut eroic mii și mii de ostași revoluționari români.Ne amintim, de asemenea, de faptele vitejești ale marinarilor de pe vasele flotei românești, care s-au răsculat sub conducerea comitetelor revoluționare alese de ei. Ziarul „Lupta" organul Comitetului de acțiune de la Odesa, scria: 
„La Sevastopol, pavilionul roșu 
fîlfîie pe vasele marinei revoluțio
nare române „Ion Roată", „Repu
blica Română", „1907" căci astfel 
au fost botezate în apele revoluțio
nare ale Mării Negre vasele care 
au aparținut oligarhiei române". Trei luni au menținut marinarii români steagul revoluționar pe catargele vaselor, timp în care au sprijinit operațiile revoluției ruse.Lozinca „Jos mîinile de pe Rusia Sovietică!" — sub care proletariatul și oamenii progresiști de pretutindeni s-au ridicat în apărarea primului stat socialist — a însuflețit puternic masele muncitoare din România. Muncitorii feroviari zădărniceau sau îngreunau transporturile militare ale Antantei care treceau prin România, dezorganizau aprovizionarea armatelor intervențio- niste. în 1920 în gările mari, de pildă, la Ploiești vagoanele cu armament destinate lui Vranghel au fost în ascuns împinse și ținute multă vreme pe linii moarte. Pentru a împiedica guvernul român să ia și el parte directă la intervenție, așa cum îi cereau puterile Antantei, socialiștii români, pe de o parte, desfășurau acțiuni de lămurire a maselor, iar, pe de altă parte, organizau numeroase greve și urmăreau prelungirea lor în mod intenționat, silindu-1 să-și rețină forțele, să-și îndrepte atenția asupra problemelor interne. Guvernul s-a văzut nevoit să mi-

teri- for-mod

litarizeze uzinele și atelierele mai importante, reținînd astfel în ele un mare număr de militari. Ca rezultat — în 1920, reacțiunea n-a izbutit să-și realizeze intenția de a participa direct la intervenția imperialistă împotriva Puterii sovietice. Militanții revoluționari socialiști s-au adresat prin manifeste soldaților englezi și francezi din armatele Antantei care se îndreptau spre Rusia, iar soldați francezi, condamnați la moarte pentru rebeliune, au fost salvați de către revoluționarii români.Cu atît mai mult ilustrează a- ceste acțiuni forța solidarității proletariatului român, cu cît pe atunci încă nu exista în țara noastră un partid comunist, iar în conducerea Partidului Socialist se afiau multe elemente oportuniste, reformiste. După cum se știe, la Congresul I de constituire a partidului comunist a fost adoptată o moțiune specială de solidaritate cu proletariatul rus — solidaritate care în deceniile ce au urmat avea să constituie o trăsătură permanentă a întregii activități a partidului. Ea și-a găsit o minunată continuare și întruchipare în lupta dusă cot la cot de ostașii Armatei române și ostașii sovietici în cel de-al doilea război mondial, pentru izgonirea cotropitorilor fasciști și înfrîn- gerea hitlerismului, în prietenia frățească, de nezdruncinat, dintre România socialistă și Uniunea Sovietică.
*...1918, 1919 ani memorabili,în care flăcările revoluției au cuprins, cu intensități diferite, mai multe țări ale Europei; în tnartie 1919, dictatura proletariatului a învins în Ungaria.Revoluționarii din România și-au manifestat cu însuflețire solidaritatea cu revoluția din Ungaria ; forțele democratice de la noi, în pofida politicii de învrăjbire duse de cercurile reacțiunii din cele două țări, au întins o mînă frățească Comunei din Budapesta.în rîndul claselor exploatatoare din România domnea alarma — chiar mai mult, panică la gîndul că nu numai la granița de est, dar și la cea de vest, a apărut un stat socialist. Iată de ce guvernul n-a șovăit să accepte rolul pe care i-1 hărăzeau monopolurile internaționale — acela de pion al intervenției armate în Ungaria proletară.Militanții revoluționari din rîn- durile mișcării socialiste s-au ridicat cu hotărîre împotriva venției. în întreaga țară declanșat greve, alte forme tru sprijinirea liste Ungare. în scopul tării transporturilor de trupe și armament la căile ferate s-a pregătit o grevă generală, care a început la 1 aprilie 1919 și care a fost înăbușită cu forța armată. Unui număr de 70 de muncitori arestați cu acest prilej li s-a înscenat un proces. O mare grevă, care a început la 29 mai și s-a prelungit pînă la 15 iunie, a cuprins nodurife de cale ferată București, Iași, Constanța, Craiova, Tr. Severin. Un grup de ceferiști de la Războieni au fost des- coperiți pe cînd încercau să arunce în aer un tren cu armament destinat frontului; ei au fost condamnați la muncă silnică. Pe liniile din București, Ploiești, zeci de trenuri încărcate cu muniții au rămas nemișcate timp de o lună.Este vie în amintirea noastră ziua de 21 iulie 1919; muncitorii din România, concomitent cu proletarii din multe țări europene, au făcut o mare grevă politică, manifestîndu-și cu vigoare solidaritatea cu revoluția din Rusia și din Ungaria. Guvernul a mobilizat armata pentru a intimida pe muncitori, dar nu și-a atins scopul. „Greva gene

rală de ieri a luat proporții la 
care nimeni nu s-ar fi așteptat" — aveam să citim în ziarul „Di
mineața".Ca și în Rusia, mulți muncitori și țărani români au participat cu arma în mînă la apărarea statului proletar ungar. în armata roșie ungară s-au înrolat soldați români din Muntenia, Oltenia, Moldova, Ardeal. Regimentul roșu internațional înființat de revoluționari din diferite țări cuprindea un batalion român.în unitățile militare, actele de Indisciplină, nesupunere, cazurile de dezertare îngrijorează autoritățile. într-un raport al comandamentului Regimentului 98 infanterie se arăta că muncitori ceferiști au îndemnat pe ostași „să nu 
mai meargă pe front pentru că 
ungurii și garda roșie sînt adevă- 
rații lor frați". Această frăție a dobindit o temelie trainică după ce în ambele țări a fost răsturnată domnia claselor exploatatoare, puterea a fost cucerită de clasa muncitoare, se construiește cu succes socialismul.

inter- s-au demonstrații și de acțiune pen- Republicii Socia- sabo-

...Manifestări lismului — cît ale intern ațion a - de bogat năvălesc

amintirile ! în pofida condițiilor de adîncă ilegalitate, comuniștii din țara noastră, oamenii muncii educați de partid, au fost mereu alături de cei care în diferite țări luptau pentru cauza libertății, democrației, socialismului; protestele împotriva instaurării dictaturii fasciste a lui Mussolini, acțiunile în apărarea insurecției populare din Bulgaria, manifestările de solidaritate cu Dimitrov și Thăl- mann supuși represiunilor naziste, condamnarea atacului împotriva Abisiniei, protestele împotriva a- nexării Austriei și cotropirii Cehoslovaciei de către Hitler, manifestările ce dădeau expresie sentimentelor de admirație și simpatie cu revoluția chineză.în perioada de ascensiune a fascismului în Europa și a pregătirii celui de-al doilea război mondial, de către reacțiunea internațională, un moment crucial l-a constituit războiul civil din Spania — de la începerea căruia se împlinesc anul acesta 30 de ani.Oamenii muncii de pretutindeni au înțeles „prețul" bătăliei dintre forțele democrației și reacțiunii care se dădea pe pămîntul Spaniei, în România, lupta poporului spaniol pentru zdrobirea rebeliunii fasciste, susținute de Hitler și Mussolini, și apărarea Republicii era urmărită de oamenii muncii cu e- moție, ca o cauză apropiată. Sufletul și organizatorul mișcării de solidaritate cu Spania republicană a fost Partidul Comunist Român, încă în august 1936, manifestul Comitetului Central al P.C.R. a- răta : „Evenimentele ce se petrec 
în Spania... dovedesc încă o dată 
că fascismul internațional este 
dușmanul de moarte al tuturor po
poarelor din întreaga lume. Ridi- 
cîndu-ne toți ca unul pentru aju
torarea și sprijinirea poporului 
spaniol și guvernului său legal, po
poarele din România luptă în ace
lași timp și în contra asupritorilor 
lor pentru muncă, pîine, pămînt, 
pace și libertate". Repetatele chemări ale partidului aveau un puternic răsunet în mase.Comitete pentru ajutorarea și apărarea Spaniei au luat ființă la București, Ploiești, A- rad, Timișoara, Iași și în alte centre, activitatea lor fiind coordonată de un Comitet de inițiativă pe întreaga țară. Membrii comitetelor răspîndeau broșuri, manifeste, procurau fonduri pentru ajutorarea poporului spaniol din donații, serbări muncitorești, chete, strîngeau alimente, haine, medicamente, O frumoasă acțiune a fost colecta de bani, haine și medicamente inițiată de partid pentru ajutorarea copiilor spanioli cu ocazia revelioanelor anilor 1937 și 1938.Au fost organizate numeroase întruniri și demonstrații, conferințe publice. Un mare răsunet au avut articolele lui Al. Sahia, reportajele lui Geo Bogza, luările de poziție ale lui N. D. Cocea, Ilie Cristea, Ion Călugăru etc.O înaltă expresie a ajutorului frățesc dat de poporul român Republicii Spaniole a constituit-o participarea voluntarilor români la luptele de pe fronturile războiului civil. La chemarea partidului comunist, însuflețiți de profunde sentimente patriotice și internaționaliste, aproape 500 de antifasciști români — muncitori, țărani, intelectuali, student i — au plecat în Spania, între care unul din semnatarii acestor rînduri.încadrați în „Brigăzile internaționale", în care au luptat fii a 54 de națiuni, voluntarii români au luat parte la toate bătăliile importante ale forțelor armate republicane. Ei au luptat cu un admirabil curaj la porțile Madridului, la Cerro de los Angeles, la Pozuelo, la las Rozas, la Majadajonda, la Harama, la Guadalajara, la Brunete, la Zaragoza, la Teruel, în A- ragon, în Estramadura, pe Ebru. în Catalonia. Prima unitate românească din cadrul brigăzilor internaționale a fost, o divizie de artilerie formată din mal multe baterii, printre care și bateria „Tudor Vladimirescu", care s-a transformat mai tîrziu în regiment de artilerie. Această unitate a intrat în foc în timpul apărării Madridului. S-a format, de asemenea, o unitate de infanterie românească „Grivi- ța". Pe frontul din Estramadura s-a constituit grupul de ârtileriști români Dej", cipat mâni făcutUn mare număr de voluntari români și-au jertfit eroic viața pe cîmpurile de luptă din Spania, pentru marea cauză a libertății.*După înăbușirea Republicii spaniole, mulți dintre voluntarii români din Spania au trecut în Franța, alăturîndu-se, ca si alți români aflati în această țară, luptei forțelor patriotice ale Rezistenței

„Gheorghe Gheorghiu- Voluntari români au parti- la toate armele. Medici roși surori de caritate și-au datoria pe diferite fronturi.

franceze împotriva cotropirii hitle- riste în cel de-al doilea război mondial, au participat la lupte în cadrul detașamentelor de franctirori și partizani (F.T.P.F.) în Paris și regiunea pariziană, în sudul Franței. în țară ne parveneau vești despre acțiunile lor curajoase.în toamna anului 1943, s-a constituit, sub președinția savantului patriot român Traian Vuia, Frontul Național Român din Franța care avea ca organ de presă „La Roumanie Libre". După datele F.F.I., românii din Rezistență au îndeplinit 143 acțiuni antihitleriste — deraieri de trenuri, distrugeri, sabotaje. în lupta armată cu hitleriștli, pe pămîntul Franței, în acțiunile insurecționale, culminînd cu eliberarea Parisului, au murit eroic zeci de patrioți români. Mulți au căzut victimă gestapoului.*De la aceste evenimente scurs o întreagă epocă — de prefaceri înnoitoare în lume, țara noastră. mari în țara noastră. Reamintindu-ne de momentele evocate, noi, cei le-am trăit, avem marea și satisfacție să vedem că minunatele tradiții tate internațională ale clasei muncitoare, ale partidului, au înflorit și rodesc bogat pe pămîntul României noi, socialiste, în care internaționalismul socialist a devenit politică de stat. Ne bucură deosebit de mult faptul că partidul nostru și-a dezvoltat și își dezvoltă necontenit legăturile frățești cu toate partidele comuniste, cu alte organizații muncitorești și democratice din toate țările, că prin politica lui atît pe plan intern, cît și pe plan extern și-a dobindit prețuirea comuniștilor, a oamenilor iubitori de pace și progres de pretutindeni. Oamenilor muncii din țara noastră, crescuți și educați de partid în spirit muniștilor, por muncitor le sînt apropiate și scumpe prietenia și colaborarea tovărășească cu toate țările socialiste, pentru a căror unitate și coeziune partidul nostru militează neobosit.Oriunde partidele comuniste, sfidînd persecuțiile, temnițele și gloanțele reacțiunii, luptă pentru interesele fundamentale muncitoare, oriunde sfarmă cătușele robiei își clădesc viața nouă, Partidul Comunist Român, în România Socialistă un prieten devotat și de nădejde.
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Cu hârcile pe lacul din Cișmigiu

O zi
unei „casnice

I
I

din viata
9

care bucuriede solidari-

internaționalist, co- întregului nostru po-

ale clasei popoarele coloniale, ele au în

un raid prin specializate în ciorapilor. Ta- penibil: unele ciorapi — care

ată o\ întrebare pe care o întîlnim tot mai des în scrisorile sosite pe adresa redacției și care ne-a determinat să întreprindem unitățile vînzarea bloul este modele denu de mult umpleau magazinele — au dispărut cu totul, altele se vînd pe apucate. Cu mult înainte de ora magazinele se formează cumpărători.„Niciodată simțit lipsa unui atît de banal. De situația rșe apare mai inadmisibilă

deschiderii, la specializate rînduri depînă acumnu s-a articol aceea, cu atît și de neînțeles — spuneao cumpărătoare. Unde să fie ciorapii pentru femei? Doar avem fabrici 1 De ce anul trecut existau?"Pentru lămurirea situației ne-am adresat mai multor reprezentanți ai comerțului și industriei. Tovarășii din direcția generală de specialitate a Ministerului Comerțului Interior erau foarte indignați de lipsa... ciorapilor. „Ce poate face comerțul, dacă la contractări industria nu a oferit marfă suficientă?" — ne-au întrebat ei.într-adevăr, ce poate face comerțul într-o asemenea situație ?Discutăm cu tovarășul Valentin Chiose. director in Ministerul Industriei Ușoare.— Reprezentanții comerțului spun că lipsa ciorapilor din magazine se datorează sectorului de producție, care n-a oferit la contractare cantitățile cerute — 9,5 milioane perechi.— Ba am oferit cît ni s-a cerut, precizează tovarășul actele.Din limpede dustriei întocmai
director. Iatăsituații rezultă că Ministerul In- Ușoare a livrat cantitățile de
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— Profeiia?
— Casnică.
Ca și cum acustica acestui cuvînt 

distona cu terminologia profesiunilor 
consemnate pînă atunci: montor, dis
pecer, farmacist, șofer, merceolog, 
muzician, publicist etc. funcfionarul 
de la magazinul de televizoare ridică 
reflex capul:

— Nu sîntefi în cîmpul muncii...
— în cîmpul gospodăriei... Tot pro

fesiune este — răspunse cu un pic 
de osfentafie cumpărăfoarea.

— Vai de mine! — și zîmbi cu in
dulgentă. Zîmbetul parcă ar fi vrut 
să spună: „Casnică! Se compară Cu 
munca soților!'.

Discriminări de genul acesteia, mai 
mult sau mai pufin nuanfate, după îm
prejurări, locuri și mentalifă|i mascu
line — ecou al unei prejudecăți care 
atribuie bărbaților primatul muncii în 
exclusivitate — se măi produc uneori 
pe teren conjugal („mătura și crafifa! 
și asta se cheamă treabă!'), se mai 
aud la facialele de la „Peria" („noi 
tragem la jug și nevestele se dedul
cesc acasă cu trahzisforull*).

N-am mai auzit ca vreun om de 
știinfă, medic, chimist, biolog, statis
tician, care s-au străduit să măsoare 
cu aparate de precizie ulfrafarmaceu- 
tice cantitatea energiei consumate în 
eforturile , neuro-musculare din di
verse meserii, care n-au omis din ta
bloul sinoptic nici, gramajul transpi
rației sportivilor în antrenament sau 
competiție, să fi avut curiozitatea să 
calculeze energia cheltuită de o „cas
nică" în decursul unei singure zile, 
îndeobște nu limitată la categoricele 
opt ore. Această curiozitate e în-

F. BRUNEA-FOX

încîlfr-afît în afara preocupărilor, 
nu-i de mirare că pînă și ocazionala 
admirație pentru multilaterala activi
tate a gospodinei se traduce omagial 
cu încă o... Carte de bucate, cu încă 
un manual privitor la educarea copii
lor, cu o nouă marcă de tingire, ino
xidabilă, cu un 
for sau mașină

nou model de aspira- 
de spălat rufe.

Am rugaf-o pe cumpărăfoarea mal 
sus citată să-mi traseze programul 
unei zile de activitate casnică. Știin
țific vorbind (și nu ca spectacol do
mestic, care nu-i decîf o succesiune 
de scene „rituale’), cred că ar fi tre
buit să asist la desfășurarea progra
mului înregistrînd pe aparatul cu 
manometru energia nervoasă recla
mată de atîtea gesturi și acțiuni, a- 
parent numai neconsumfive, cum 
spun doctorii. Vorbim aici de „cas
nică’ dar, în genere, femeia cumu
lează, în orice altă situație treburi 
casnice și educative; doctorița, func-

ciorapi cerute. E clar : cît a cerut comerțul, atît a dat industria. Se poate trage de aici concluzia că lipsa ciorapilor se dato- rește numai comerțului, care a contractat prea puțină marfă ?Am socotit util să a- runcăm o privire asupra contractărilor care au a- vut loc în iunie 1965. La acea dată, comerțul trebuia — cunoscînd cererea de consum — să solicite industriei o cantitate de

s-au mai gîndit, reprezentanții industriei’ o bucată de vreme și, în sfîr- șit, au căzut de acord : „Fie și 9,5 milioane !“ Și cu aceasta contractările au luat sfîrșit.Dar n-au apucat să sosească în depozite primele loturi de marfă că furnizorul a primit o adresă de la comerț.: „9.5 milioane perechi de ciorapi ni se par totuși insuficiente. Credem 9,7 milioane de perechi că ar
Cum s-a ajuns
la „problema

ciorapilor"
ciorapi în stare să asigure consumul. La rîndul ei, industria trebuia să ofere o cantitate de marfă corespunzătoare capacității de producție a fabricilor. Lucrurile par simple, dar ce fel de contractări au avut loc în realitate ? Comerțul a cerut industriei 9,5 milioane perechi de ciorapi. Industria a oferit inițial 8,5 milioane. „Nu putem da mai mult. Aceasta este capacitatea noastră de producție" — a sunat argumentul. Dar după ce s-a mai gîndit industria a acceptat să livreze 9 milioane de perechi. „Nu sîntem mulțumiți" — a continuat să insiste comerțul. Noi știm foarte precis cîți ciorapi trebuie : exact 9,5 milioana de perechi". Iar

fi cifra exactă. Mai da- ți-ne deci un supliment de 200 000 perechi '. Pînă să răspundă, M.I.U. a primit și o a doua adresă : „Nici 9,7 milioane de perechi de ciorapi n-o să ne ajungă. Ne-ar mai trebui încă un supliment de 200 000 de perechi...".Și comerțul, care a „studiat foarte bine" cererea de consum, a ținut-o tot așa : „Mai dati-ne 700 000 de perechi; mai dati-ne încă 900 000... Iar industria, la rîndul ei, a tot constatat că mai poate livra...Firește, cititorul e în drept să spună: „Bine, dar înseamnă că în iunie anul trecut nu au avut loc contractări serioase. Ce rost a. mai avut întîlnirea dintre comerț și industrie

dacă fiecare „parte" a venit nepregătită ? Comerțul n-a știut cît să ceară, iar industria n-a știut cît poate produce... Acum reprezentanții celor două ministere se tîrguiesc, iar cumpărătorii n-au ciorapi". Nu putem decît să subscriem la această concluzie.Ar mai fi de adăugat că livrările neritmice cantităților îngreunează mai mult. Să dăm un singur exemplu : în ziua de 19 aprilie, fabrica „Ades- go“. de pildă, avea o restanță către comerț de 56 000 de perechi : la 20 a- prilie. în Ioc să scadă, această cantitate a săltat la 90 000 de perechi, iar a treia zi, restanța a depășit 100 000. După cum vedem, ritmicitatea e a... restanțelor, nu a livrărilor !Deci — lipsa de prevedere și de colaborare a organelor de resort din cele două ministere a dus la o gravă eroare în calculul aprovizionării, la lipsa din rafturi — fie chiar temporară — a unui articol de uz curent din cele mai solicitate.Iată fapte care dovedesc, o dată mai mult, că pe tărîmul colaborării dintre industrie și comerț și a acestora cu C.S.P., mai pot fi aduse multe îmbunătățiri. Comerțul trebuie să facă eforturi pentru a cunoaște mai bine cererea de consum, cu atît mai mult atunci cînd este vorba de produse de cea mai largă circulație și, pe acest temei, să influențeze operativ, dar cu toată seriozitatea. producția întreprinderilor respective. Hazardul. întîmplarea nu pot sta la baza activității unui comerț modern. în interesul unei cît mai bune a- provizionări, industria și comerțul pot să conlucreze mai strîns și mai eficient. Acest lucru îl așteaptă consumatorii și în sectorul aprovizionării cu ciorapi.

alecontractate situația și

Gheorghe GRAURE

fionara, brufărifa, profesoara, în afară 
că îndeplinesc aceste funcții în folo
sul societății, le îndeplinesc și acasă, 
în familie, crescînd și educînd copiii, 
îngrijind de gospodărie.

★
De pe „banca pensionarilor" (po

reclită așa pentru că e situată în fața 
pavilionului cu ape bune pentru gas- 
trite cronice și afecțiuni renale) pri
vesc și savurez spectacolul matinal al 
primăverii înflorite în magnolii și în 
cărucioarele conduse de mame tinere 
pe aleile Cișmigiului. Neasemuita 
trufie a tinerelor mame plimbtndu-și 
pruncii în grădina publică! Impingînd' i 
încetinel cărucioarele, ca la un con
curs în care fiecare din ele ambițio- 
nează să răpească celorlalte premiul B 
întîi pentru cel mai frumos copii din 
lume, sau „Oscar”-ul conferit celor 
mai reușiți gemeni.

, Întorcînd capul spre bunicii de pe 
bancă pentru un schimb de surîsuri 
duioase, o zăresc venind dinspre „Și- 
potul fîntînilor' cu plasa într-o mînă 
și lesa de care era priponit adorabi
lul ei basset, în cealaltă, pe tînăra 
Marfa M„ căsătorită de doi ani eu 
Mihai, salariat la o întreprindere po
ligrafică. Deocamdată casnică. (După 
ambalajul cafeniu al pachetului nu 
prea dichisit, înfrevăzuf prin ochiurile 
plasei, am dedus că juna gospodină 
venea de la Alimentara din Brezoia- 
nu, vestită în cartier prin standul cu 
specialități de măcelărie. Fiindu-le 
naș, o tachinez uneori pentru talen
tul ei în ale bucătăriei, prefăcîndu-mă 
că nu observ pe birou, între cărț," 
științifice și de beletristică, caietul cu 
lucrarea la care trebăluiește de șase 
luni).

Zărindu-mă, ml-a luat-o înainte, 
ironică:

— Te-aș invita la masă, dar știu 
că maioneza nu-ți priește și-mi pare 
rău că mă privez de prilejul de a fi 
felicitată pentru încă o virtute... me
najeră, pentru încă un titlu „casnic", 
pe care dumneata îl asimilezi cu o 
profesie!

— Ești nedreaptă. îl asimilez, cum 
spui, cu o profesie, sub raportul mun
cii, al randamentului, nu ca aspirația 
supremă și unică a sofiei sau 
meii în genere, indiferent de 
ful ei matrimonial.

Socot că femeii din 
nicelor", printre care 
dornică să-și realizeze 
pirații complimentare 
lității sale, căminul nu-i limitează ori
zonturile. Condiția împlinirii rezidă, 
cred, în eliberarea din dominația... 
ceasornicului. Nenumărate înlesniri 
menite să o ajute în activitatea ei 
menajeră, condensînd orele destina
te gospodăriei, lăsîndu-i destul timp 
pentru atîtea necesități spirituale, re
creative, sociale, distractive, îl stau 
la dispoziție. O buhă dozare a pro
gramului casnic, folosirea auxiliare
lor mecanice, electrice, inventate toc
mai pentru a o scuti pe gospodină 
de oboseală, de eforturi superflue. 
Apoi magazinele cu autoservire, co
menzile la „Alimentara" prin telefon, 
excelentele tricotaje de gafa, semi* 
preparatele culinare, spălătoriile pu
blice și afîfea altele, toate concură 
la desprinderea gospodinei din coer- 
cifiunile unui program nerațional or
ganizat. Depinde de gospodină ca 
gospodăria să nu o plafoneze. Și 
muncind înfr-o instituție, într-o uzi
nă, preocupările spirituale pot fi li
mitate dacă nu fe... preocupă. Cînd 
din programul gospodinei nu lipsesc 
teatrul, lectura, informarea pedago
gică etc., etc., poate fi vorba de pla
fonare ? E de dorit, desigur, ca și cei 
ai casei, soțul în primul rînd, să preia 
o parte din grijile gospodăriei.

A face fîrguieli nu dezonorează 
un prestigiu masculin. De asemenea, 
nici manevrarea aspiratorului, mai 
ales dacă soțul practică sportul, sau 
chiar dacă e numai suporter. Și, ca 
să-i permită nevestei vizionarea unei 
„parade a modei’ sau citirea unei 
cărți, nimic nu mi se pare mai în
duioșător ca un fînăr tată împingînd 
cu o solicitudine... maternă, cărucio
rul copilului nou-născuf.

De la orele 5 la Orele 22 — cîte 
ore a muncit ? Faceți socoteala.

—- Profesiunea dumneavoastră?
— Casnică.
Ce-ar fi să propunem o zi a gos

podinei, ca aceea a minerilor?

a fe- 
sfatu-

„cas-categoria
fe prenumeri, 

și celelalte as- 
ale individua-

ganizaf. Depinde de gospodină 
gospodăria să nu o plafoneze.
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Demonstrațiile oamenilor muncii 
in cinstea zilei de 1 Mai

TEMĂ

DE STUDIU |

Randamentul 
utilajelor

i
I
I
I
i

Ecoul marii sărbători mai stăruie.
Am reintrat în munca de zi cu zi, dar sîntem însoțiți, fiecare, 

de amintirea unui cer albastru, unei mări de flori, unei seri de 
sărbătoare răcoroasă, înmiresmată cu primele farmece ale marelui 
anotimp al înverzirii.

45.
Această cifră, care a stăruit ore în șir peste dinamismul entu

ziast al coloanelor primăverii, e azi și mai aproape de noi. Cîteva 
zile numai ne despart de marea aniversare a conducătorului ■nos
tru, sufletul, rațiunea și onoarea națiunii socialiste a țării de azi; Partidul Comunist Român.

Marea zi a fost întîmpinată de pe înălțimi tot mai mari. Oame
nii muncii au adus în demonstrație, alături de fluidul caldelor sen
timente, viziunea turnată în beton, oțeluri și mașini a dezvoltării 
noastre contemporane, a împlinirii angajamentelor.

Florile Demonstrează

Țăranii au amenajat pentru irigații 15 700 ha — cu aproape 4 000 ha mai mult decît și-au propus inițial.Să urmărim acum ce se petrece într-unul din sate, de astă data unul așezat în cîmpia mun- teană.
1 Mai 
la CătruneștiCătrunești, un sat din cîmpia Bărăganului. E una dintre miile de așezări comunale ale patriei.

cinstea aniversării partidului, marele combinat maramureșan al chimiei a dat peste plan produse în valoare de circa 9 milioane lei. Constructorii de mașini băimă- reni au venit la demonstrație cu p.anouri despre noile produse destinate sistemului de la Porțile de Fier. A impresionat plăcut și coloana constructorilor de locuințe maramureșeni. în ajunul zilei de 1 Mai, ei, terminînd o serie de locuințe, au rotunjit o cifră : 10 000 
este numărul apartamentelor ri
dicate în anii puterii populare in 
această parte a țării.

prima dată

do

Mai).

BanatuluiDuminică, în prima zi din luna florilor, românii, maghiarii, germanii și sirbii bănățeni au pășit prin fața tribunelor : în orașele 
Timișoara, Arad, Reșița și Lugoj au participat la demonstrații peste 200 000 de oameni.în orașul de pe Bega, coloana este deschisă de colectivul Uzinei mecanice Timișoara.— La noi au poposit de curînd conducătorii de partid și de stat, ne-a spus maistrul turnător PETRU ȘANDRU. Sîntem în plină muncă pentru a traduce în practică, indicațiile date de conducătorii partidului, pentru înălțarea muncii și produselor noastre. Planul pe 4 luni a fost îndeplinit înainte de termen, am dat în plus o producție de aproape cinci milioane lei, am realizat moto- încărcătorul de 5 tone și cîteva linii tehnologice pentru industria alimentară.

Temeliile noii Orțove : Construc

Cu ani în urmă, era o noutate să spui că printre craioveni au demonstrat studenții de la Agro
nomie sau muncitorii de la Elec- 
tropufere sau de la marele combi
nat chimic. Azi, aceste vești au intrat în tradiția lui 1 Mai.Să pomenim deci despre alți demonstranți:

minerii Motrului și Rovinarilor (care la demonstrație au raportat că și-au depășit angajamentele cu 35 000 tone cărbune) ;
constructorii marelui nod hidroe

nergetic de la Porțile de Fier (prima lor mare victorie : închiderea batardoului din amonte cu 30 de zile mai devreme) ;
zidarii, fierar-betonișfil și ceilalți 

constructori ai noilor obiective ce se vor adăuga pe harta Olteniei : 
fabrica de confecții, fabrica de pli
ne, spitalul cu 900 de paturi, com
plexul sportiv craiovean (și-au depășit cu mult angajamentele luate în cinstea zilei de 8

Fotografii amatori 
vor să aibă cite o 
amintire — reali
zată cu mina lor 
— a marii demon
strații. Obiectivul 
va fi ațintit asupra 
tribunei în care se 
atlă conducătorii 
de partid și 

stat

torii de locuințe raportează că au pus temelia primelor blocuri în Orșova, care în cîțiva ani va avea un aspect cu totul schimbat 
Apare un mic raion nou al Timișoa
rei : 1 700 de apartamente. Arad : constructorii de vagoane raportează că în anii noștri au realizat 17 tipuri noi de vagoane. în prezent, un vagon marfă de mare 
capacitate se realizează In două ore 
și jumătate.

într-o
săptămină

VASLUI : între demonstranți, 
muncitorii unei fabrici de confecții 
(peste 1 100 000 bucăți de confecții 
pe an) și ai uneia de mobilă (peste 
20 000 de garnituri pe an). La fa
brica de confecții vor lucra, în faza 
finală, peste 1 700 de muncitori, 
întreaga populație a orașului poa
te fi îmbrăcată cu producția de con
fecții ce va fi realizată la noua fa
brică intr-o săptămfnă.

Din Iași, ne-a scris rîn- duri emoționante artistul poporului Miluță Gheor
ghiu, care a văzut demonstrația de acasă : fereastra lui se deschide spre Piața Unirii. „Ce 
scenă! Decorul nou de 
beton al blocurilor, în
dărătul lor vechile dea
luri — iar prin piață ti
neri, a căror vedere 
parcă picură putere în 
vinele mele!“. Unghiul din care e luată fotografia aceasta ne arată însă, în fund, noul cinemascop ieșean — iar pe stingă, tribuna.

Și în viața Cătruneștilor, 1 Mai s-a statornicit ca o tradiție : în această zi, țăranii își manifestă sentimentele, ca parte de nedesfăcut din marea familie a muncii. 
De 1 Mai anul acesta, țăranii din 
Cătrunești au ascultat o conferință 
despre transformările din raion și 
din țară, au urmărit la televizor ma
nifestația din Capitală, au ascultat 
programe culturale date de elevii 
școlilor din cele cinci safe ale co
munei.Tov. Grigore Ispas, care timp de 20 de ani le-a predat elevilor geografia, ne spune că, de la o școală și un învățător, s-a a- juns în prezent la 5 școli și 30 de cadre didactice. în aceste zile 
a fost terminată electrificarea satului 
Cloșca, ultimul din cele cinci care alcătuiesc comuna. Țăranii coope
ratori au terminat de semănat toate 
culturile.Iar Cătruneștii, cum spuneam, e un sat între mii.
Baia Mare: 
o „rotunjire"Prin fața tribunei instalate au trecut aproape 50 000 de oameni ai muncii din Baia Mare. în

Nicolina
ieri si azi

de Mircea Radu 
IACOBAN

Șl REGIUNEA PARCĂ

E MAI MARE
Capacitatea — 
in oameni 
și parametri — 
crește mereu— Eram puțini.Inginerul Eremia Drăcea face o mică pauză și privește oamenii care trec pe lîngă el:— Să fi fost, cu totul, vreo 50 de oameni.— iar acum ?— Un schimb întreg are 800 de inși. Atunci, în Mai '62, eram mai curînd un fel de cercetași, abia puneam bazele uzinei de alumină. Pe cînd azi, funcționează aproape de capacitatea normală. (Uzina a dat peste plan 1 071 tone). Două secții au și intrat în parametrii pre- văzuți de proiect.Orădenii au întîmpinat sărbătoarea lui Mai 1966 — armindenii și aniversarea partidului — cu un record în construcție: glisarea unui bloc-turn în 14 zile. Patru luni de zile au fost îndestulătoare pentru ca orașul să se îmbogățească cu 300 de apartamente. Pentru restul de opt luni, 1966 va mai aduce încă 770.S-a ivit un corp nou de clădiri ale fabricii Solidaritatea.Constructorii de mașini din Oradea (Uzina înfrățirea: capacitate de 2,5 ori mai mare decît în 1949, export în 39 de țări) au adus o contribuție serioasă la bilanțul pe regiunea Crișana raportat de coloanele de oameni ai muncii care au defilat la Oradea: peste plan, o producție globală de 20 400 000 lei.

înainte de a pomeni 
pe cei 40 000 argeșeni 
care s-au perindat du
minică pe bulevardul 
Republicii, corespon
dentul nostru din Pi
tești remarcă și mărirea 
tribunelor : în cîțiva 
ani, ele au devenit de 
aproape trei ori mai 
mari, ca să facă loc 
numărului crescînd de 
inovatori, fruntași ai 
producției, cărturari e- 
meriți, tuturor celor in
vitați aci — anul a- 
cesta, într-un total de 
peste 800.

Dar s-a mărit, mai 
ales, familia demon
stranților. Ne-am notat, 
de pe harta purtată 
de demonstranți, zece 
colective noi. Cităm 
pe cei de la : piese 
auto (Colibași), textile 
(Pitești), nouă fabrici 
ale combinatului de 
lemn din Pitești (clien
telă în rapidă creș
tere : 22 de țări).

în anii ce vin vor fi 
și mai multe colective. 
Putem spune de pe 
acum cîteva. „Indiscre
ția’ au comis-o con
structorii, aflați în plin

efort de înălțare a a- 
cestor obiective: uzina 
de micro-motoare e- 
lecfrice și combinatul 
de vinificație.

Au raportat de ase
menea succesele lor 
constructorii marii hi
drocentrale de pe Ar
geș (două din cele pa
tru turbine vor primi a- 
pele înainte de ter
men), petroliștii, munci
torii slăfineni (alumi
niu) și cei ai Govorei 
(produse sodice). Ță
ranii din Argeș au 
terminat Insămtnfarea 
porumbului.

„21 sint primăverile în care 
Nicolina muncitorească a des
chis defilările libere ieșene de 
l-.Mai, dar tradiția „în frunte 
Nicolina", își are obîrșia mult 
mai adine în veac. Colinele 
lașului au fost martorele mi
tingurilor ținute în desișurile 
Cetățuiei ori buciumului, de 
fiecare dată in altă poiană, 
pentru ca Siguranța și poliția 
să nu afle locul în care era 
organizată sărbătorirea în- 
tîiului mai; bătrînul monu
ment al eroilor de pe colina 
Galatei a purtat de atîtea ori 
pe creștetu-i de piatră iteagul 
roșu așezat în toi de noapte, 
pentru ca în dimineața lim
pede a primei zile de mai flu
turarea pînzei roșii să domine 
orașul ca o flacără...

Prin poenile tăinuite pășesc 
acum timide ca un abur de 
seară firavele căprioare. De 
21 de primăveri, 1 Mai este 
sărbătorit în inima orașului.

...Aici, în Piața Unirii, co
loana metalurgiștilor Nicoli- 
nei continuă să treacă masivă, 
puternică, impresionantă.

Locul de margine a devenit i 
oraș de mare densitate: din 
tren, cetățeanul neatent la ' 
firme ar putea să coboare aici, I 
în gara Nicolina: etaje peste j etaje, neon în noapte. Cartie
rul din împrejurul atelierelor, 
denumit Socola Nicolina, în 
trecut cu case pipernicite și i igrasioase și cu străzi desfun
date, ce aveau noroiul pînă la 
genunchi, este acum cel mai I 

| frumos și modern cartier al 
lașului, cuprinde aproximativ 
6 000 de apartamente.

Un oraș socialist, în creștere 
rapidă.

Si bulevardele cele mai largi pot deveni neincâpătoare

După cum se știe, folosirea eficientă a fondurilor fixe productive este condiționată în mare măsură de îmbunătățirea indicilor de utilizare intensivă și extensivă a mașinilor, utilajelor și instalațiilor. Din analiza gradului de folosire a capacităților de producție s-a desprins concluzia că în majoritatea întreprinderilor din raionul 23 August — Uzina de pompe, „Republica", „Electro-aparata j", „Neferal" și altele — există o grijă permanentă pentru organizarea producției în flux tehnologic și producerea cu aceleași utilaje și mașini a unei cantități sporite de produse. încă de la începutul acestui an au fost inițiate o serie de acțiuni pentru folosirea cu randament sporit a tehnicii existente în întreprinderi. Pentru atragerea în circuitul economic a unor noi rezerve de creștere a producției și productivității muncii, organizațiile de partid și conducerile administrative au studiat posibilitățile de folosire mai bună a mașinilor.La ce rezultate s-a ajuns ? Analiza modului de folosire a mașini- lor-unelte pe cele trei schimburi, la Uzina „23 August", a arătat că în decurs de o săptămină, la diferite ore, 170 de mașini— strunguri, freze de diferite tipuri, mașini de danturat, de rectificat și altele — nu funcționau. Pornindu-se de la această constatare, s-a propus revizuirea planului de dotare tehnică a întreprinderii. Printr-o mai judicioasă programare a producției pe mașinile existente, s-a renunțat la a- proximativ 100 de utilaje solicitate de uzină sau au fost date disponibile, pentru a fi redistribuite altor întreprinderi. La Fabrica de mașini-unelte și agregate, examinîndu-se posibilitățile de folosire mai bună a utilajelor, s-a stabilit ca în secția uzinaj greu — unde existau strangulări la unele mașini grele— să se treacă la lucrul în trei schimburi. Cadrele necesare au fost asigurate prin repartizarea a 20 de muncitori calificați din alte secții. în prezent, la mașinile- cheie din acest sector, funcționînd în trei schimburi, se realizează indici superiori de utilizare.în întreprinderile raionului se pune un accent deosebit și pe modernizarea utilajelor aflate în funcțiune — cale importantă de ridicare a parametrilor lor tehnico- funcționali. Conducerilor întreprinderilor li s-a recomandat să prevadă măsuri concrete în acest domeniu. Rezultatele au și început să apară. La uzina „Republica", prin mecanizarea operației de schimbare a dopurilor ogivale la laminorul „Duo" și mărirea cursei dornștangei Ia laminorul perforator, se realizează, pe lîngă un însemnat spor de productivitate, economii anuale de peste 250 000 lei. De asemenea, la „Filatura românească de bumbac", prin introducerea suflătorilor de scamă, a su- porților și cutiilor de levată speciale la mașinile de bobinat, numărul de fuse deservite de un muncitor a crescut de la 16 la 20.Cu multă insistență s-au ocupat conducerile întreprinderilor de specializarea sectoarelor și atelierelor, astfel ca mașinile și utilajele necesare să fie grupate în flux tehnologic. Eficiența măsurilor luate în acest scop s-a concretizat în creșterea indicilor de utilizare a mașinilor, în mai buna încărcare a suprafețelor de producție. La uzinele „23 August" s-a prevăzut organizarea unui a- telier pentru fabricarea reperelor destinate fabricației de locomotive Diesel. Colectivul Uzinei de mecanică fină a preconizat, pe baza studiului întreprins asupra organizării în flux a producției de aparate de măsură și control și a unor S.D.V.- uri din sectorul I, o serie de soluții eficiente. între altele, s-a pro

pus diyizarea sectorului I în două ateliere, concomitent cu organizarea unei linii de cuțite de strung. Numai prin reorganizarea liniei de fabricație a cuțitelor de strung volumul producției va crește cu 25 la sută, folosindu-se mult mai bine suprafețele de producție.întreprinderile din raion sint înzestrate în continuare cu noi utilaje. Problema esențială care se pune este ca ele să fie montate într-un timp cit mai scurt în scopul intrării lor mai rapide în angrenajul producției. Este de menționat faptul că în întreprinderile raionului s-a trecut la urmărirea pe bază de grafice a montajului noilor utilaje.M-am referit doar la cîteva direcții asupra cărora își îndreaptă tot mai mult atenția organizațiile de partid și conducerile tehnico- administrative din întreprinderile raionului pentru a spori eficiența utilizării fondurilor fixe. Se în-.

țelege că folosirea cu maximum de randament a tehnicii existente este strîns legată și de organizarea superioară a producției. De aceea, socotesc necesar ca ministerele să precizeze mai bine rolul și atribuțiile serviciilor de organizare a muncii, a producției și tehnologic, prevăzîndu-se o serie de sarcini și în ce privește folosirea utilajelor. Concomitent cu aceasta, cred că ar trebui să se studieze posibilitatea înființării unor grupe de studiu care să se ocupe efectiv de perfecționarea organizării producției în întreprinderi. Sîntem încredințați că, pe această bază, s-ar înlătura deficiențele existente în prezent, s-ar crea posibilitatea utilizării depline a mijloacelor fixe aflate în dotarea întreprinderilor.
Gheorghe ȘERBAN
secretar
al Comitetului raional 23 August 
al P.C.R.

Centrala termoelectrică din Luduș
Foto : Gh. Vințllă

Mecanizarea 
lucrărilor

la cultura cartofului
Cartoful, cu multiplele lui întrebuințări în alimentație și industrie, are o mare însemnătate pentru economia țării. Pentru anii cincinalului se prevede creșterea producției anuale de cartofi cu 20 la sută față de media anilor 1961— 1965.încă în această primăvară au fost luate o serie de măsuri în vederea extinderii lucrărilor mecanizate și semimecanizate de plantare a cartofului. în acest scop, S.M.T.-urile din regiunile cu pondere mare la această cultură, cum sint Brașov, Mureș-Autonomă Maghiară și Suceava, au primit 336 mașini de plantat cartofi. De asemenea, S.M.T.-urile au fost dotate cu mijloace care să asigure plantarea semimecanizată cum sint ra- rițele și marcatoarele. în vederea creșterii în viitor a gradului de mecanizare a lucrărilor, stațiunile de mașini și tractoare vor fi dotate, în continuare, cu utilaje care să asigure plantarea mecanizată pe

Piesele de schimb
tot flori rare au rămasDespre lipsa pieselor de schimb pentru obiectele de uz casnic s-a scris mult; cotidianele au publicat anchete, interviuri în care se analizau cauzele, se preconizau măsuri. Toată lumea era convinsă că nu vor mai fi niște „flori rare". Si totuși, judecind după numărul mare de sesizări sosite în ultima vreme la redacție, așa au rămas.Să dăm cuvîntul tov. S. STANCIU din Calafat: Secția moto 
și obiecte casnice a 
cooperativei mește
șugărești „Dunărea" 
din localitate s-a 
transformat într-un 
depozit care găzdu
iește, pe timp neli
mitat, televizoare, a- 
parate de radio, fri
gidere etc. S-ar a- 
puca meseriașii să le 
repare, dar n-au 
piese de schimb. Au 
nevoie de dulii, în
trerupătoare, rame, 
termostate pentru

frigidere, curele, bur
duf centrifugal pen
tru mașini de spă
lat „Alba-lux" și încă 
multe altele.Același necaz determinat și pe titorii V. DODU Iași, V. NEGUȚ orașul Petru și L. CEASAR Cluj să ne s 
„Nu găsim piesele 
necesare pentru re
pararea televizoare
lor „Cosmos" și E-47. 
E vorba de bobine 
de deflecție, 
potențiometre 
De la magazinele de 
specialitate și coope
rativele meșteșugă
rești am primit veș
nicul răspuns „nu 
avem". Dacă ar fi 
vorba de o mașină 
de ascuțit creioane 
nu mi-aș bate capul, 
dar e vorba de un 
televizor în care am 
investit însemnate e- 
conomii" — spune pe bună dreptate tov. V. NEGUȚ.Am amintit aici de piese pentru obiecte

i-a ci- din din Groza l din scrie :
riglete, 

etc.

de folosință îndelungată. Atelierele de reparații sau magazinele de specialitate nu pot oferi însă nici piese pentru obiecte mai mici: pentru mașini de călcat sau lămpi petromax, de pildă.Citind aceste scrisori și încă multe altele nu poți să nu ajungi la concluzia firească că problema este departe de a fi rezolvată. întreprinderile producătoare afirmă că ele asigură comerțului și atelierelor de reparații piesele de schimb necesare ; responsabilii unor magazine și u- nități de reparații, la rîndul lor, socotesc că primesc mult prea puține piese în comparație cu cerințele.Este timpul ca forurile competente să ia măsuri mai ciente lătura malie. pentru a această efi- în- ano-
Nina CIRMU

întreaga suprafață cultivată cu cartofi la cooperativele agricole de producție începînd cu anul 1967. Consiliile agricole au sprijinit cooperativele agricole să facă plantatul în rînduri drepte și la o adîncime cit mai uniformă, condiție de mare însemnătate pentru a putea fi mecanizate lucrările de întreținere a culturilor, folosindu-se la prășit cultivatoarele existente aflate în stațiunile de mașini și tractoare.Timpul lucrărilor de întreținere a sosit. S.M.T.-urile dispun de numeroase utilaje pentru a face a- ceastă lucrare mecanizat; ele au mai primit echipamentele necesare pentru 520 de cultivatoare. Consiliile de conducere și specialiștii din cooperativele agricole, împreună cu conducerile S.M.T., trebuie să stabilească pe ce tarlale se pot mecaniza lucrările de îngrijire.Pe baza observațiilor din anii trecuți s-au luat măsuri și pentru a se evita strivirea, o dată cu trecerea tractoarelor, a părților vegetative ale plantelor aflate într-un stadiu avansat de vegetație. La uzina de reparații Timișoara au fost realizate 800 de seturi de apărători pentru roțile tractorului.Pentru efectuarea în mai bune condiții a lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor la cartofi, în special pentru realizarea combaterii mai eficiente a manei, începînd cu acest an au fost luate măsuri de generalizare a metodelor ce au dat rezultate bune în producție. La uzina de reparații din Brașov s-au efectuat modificările necesare la un număr de 800 mașini de stropit și prăfuit din dotarea S.M.T.-urilor. în acest fel se realizează stropirea plantelor și pe partea inferioară a frunzelor. Cu mașinile MSP-P astfel adaptate, combaterea manei se va putea e- xecuta în bune condiții, pe întreaga suprafață cultivată.Pentru executarea mecanizată a lucrărilor de recoltare a cartofului, stațiunile de mașini și tractoare vor fi dotate cu 525 mașini de recoltat, care împreună cu cele 1 540 existente vor asigura recoltarea mecanizată a întregii suprafețe cu cartofi, încă din toamna acestui an. De asemenea, au fost luate măsuri pentru construirea de mașini de sortat cartofi.în scopul îmbunătățirii continue a calității lucrărilor executate și folosirii corespunzătoare a mașinilor Consiliul Superior al Agriculturii a organizat largi acțiuni de instruire a specialiștilor și me» canizatorilor din S.M.T.Folosirea integrală a tuturor mijloacelor pentru mecanizarea culturii cartofului, îndeosebi în regiunile cu pondere mare în această cultură, va asigura obținerea unor recolte bogate.
Ing. P. MOLDOVAN
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CUNOAȘTEM MONUMENTELE 
NOASTRE ISTORICE?

Dans prezentat de Ansamblul 
folcloric al centrului universi

tar Baia Mare

Foto , Gh. Vințilă j

Cultivîndu-Be un soi de „vedetism" al monumentelor, atenția autorităților din trecut s-a îndreptat numai a- supra unor anumite așezăminte considerate mai importante, stabilindu-se o falsă ierarhie a valorilor și a- creditîndu-se dăunătoarea idee că doar cîteva zone ale țârii noastre sint populate cu realizări demne de interes.în realitate răspîndirea monumentelor istorice pe întinsul țârii este surprinzător de echilibrată, în fiecare regiune gâsindu-se un număr mare de vestigii ale trecutului. Nu numai Oltenia sau Moldova de sus. ci de asemenea Hunedoara, unde se afla cele mai vechi ctitorii românești, fârile Oltului. Mureșului și Someșurilor, Maramureșul si Crișana, Dobro- gea cu bogata-i zestre de amintiri din antichitate. Banatul, „tara de jos' a Moldovei sau muscelele și cîmpiile Munteniei — toate deopotrivă se pot mîndri cu numărul și frumusețea monumentelor păstrateDin epocile de mare pre- stiqiu politic și militar a primilor Basarabi, a lui Mircea cel Bâtrîn, a lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș, a lui Mihat Viteazul, din vremea lui Matei Basarab și Vasile Lupu, din vremea lui Constantin Brîncoveanu s-au păstrat construcții de o nobilă frumusețe, care se impun atenției atît prin armonia formelor și decorației arhitectonice, cît și prin prețiosul vestmfnt al picturilor murale.Cu ocazia inventarierii științifice, de curînd terminate prin grija Direcției Monumentelor Istorice, au fost înregistrate peste șase mil de 
monumente istorice de diferite categorii. Este o sumâ impresionantă de opere de arhitectură, care atestă talentul multilateral, qeniul, fantezia constructorului și meșterului român de-a lungul secolelor.

Vasile DRĂGUȚ 
cercetător științific 

la Institutul de istoria artei

Cunoașterea temeinică a tuturor acestor realizări eate o necesitate care depășește cadrul îngust al unei curiozități turistice. Poposind sub bolțile vechilor monumente, înțelegînd dîrzenia și dragostea de frumusețe care le-a rotunjit, descifrînd mesajul de omenie care se desprinde din podoaba lor, vom înțelege mai adine con ținutul real al istoriei noas

tre trecute, statornicul efort pe care poporul l-a depus pentru afirmarea ființei salo. Considerate în ansamblu, monumentele istorice formează o uriașă cronică ilustrată, pe ale cărei pagini sint înscrise fapte și năzuințe din totdeauna împletite în firul lung și nesfîrșit al tradiției. Iată de ce pe drumurile care Ie unește pot îi călite atît sentimentele patriotice, cît și gustul artistic cu rădăcinile îniipte în milenara experiență a generațiilor care ne-au precedat.Astăzi, cînd asupra artelor plastice planează pericolul divagărilor în absurd, descoperirea sensurilor de autentică vigoare a tradiției poate

AGENDĂ
CULTURALĂ

IAȘI (coresp. „Scînteii"). In sala „Victoria" 
din lași s-a deschis expoziția de artă plastică 
„A 45-a aniversare a creării P.C.R.". Pictori, 
sculptori, graficieni ieșeni și din regiunile Su
ceava și Bacău, precum și artiști plastici ama
tori expun aproape 200 de lucrări reprezen
tând aspecte ale adincilor transformări survenite 
in Viața regiunilor Moldovei, ca și în întreaga 
țară iii anii puterii populare. Merită relevate 
lucrările semnate de Dan Hatmanu, Petru Hîr- 
topeanu, Costache Agafiței, Iftimie Bîrleanu, 
Vladimir Florea. Victor Mihăilescu-Craiu, lulia 
Hălăucescu și alții.

Soprana Medeea Amiranașvili (U.R.S.S.) a in
terpretat marți seara rolul Leonorei din spec
tacolul Teatrului de Operă și Balet cu „Truba
durul" de Verdi. Artista sovietică a avut ca par
teneri pe Elena Cernei, David Ohanesian, Gheor- 
ghe Iliescu, Dumitru Brebenel și alții. Condu
cerea muzicală a spectacolului a aparținut diri
jorului Cornel TrăilesCu.

Tenorul Idn Piso a plecat marți în Franța 
unde va cînta în două spectacole cu „Faust" de 
Gounod pe scena Operei din Rouen.

servi arta contemporană, închinată omului cu echilibrul peren al marilor desâvîr- șiri.Dar pentru ca patrimoniul artistic național tezaurizat de monumentele istorice sa poată fi cunoscut și înțeles este necesară o sistematică și stăruitoare campanie de valorificare a lui. în primu1 rînd este necesară lărgirea acțiunii de protecție și restaurare. Este timpul să se treacă ,1a înființarea Unei puternice comisii de stat a monumentelor istorice încadrată cu specialiști cu autoritate, prevăzută cu laboratoare și ateliere de restaurare, de asemenea, cu mijloace proprii de propagandă. Este resimțită de multă vreme lipsa unui buletin al monumentelor istorice care să informeze cu regularitate asupra cercetărilor și lucrărilor de restaurare în curs.Se știe ca prin grija actualei Direcții a Monumentelor Istorice au fost întreprinse o serie de restaurări, unele deosebit de izbutite, care au redat aspectul originar unor importante edificii mutilate de trecerea, timpului și amenințate de paragină. Au fost însă și cazuri cînd lipsa de modesie ți o fantezie râu aplicată au patronat soluții hibride, ca la turnul de clopotniță de la minastirea Humor, sau la foișoarele Suce- viței. Iată de ce este necesară formularea mal riguroasă a principiilor de restaurare, în cadrul unei comisii cu autoritate, pe criteriile unei exigențe neabătute.O apăsătoare lipsă a ghi- durilor, a pliantelor, a albumelor ilustrate, dar mai ales neglijarea popularizării monumentelor istorice și a patrimoniului artistic național în cadrul învâțămîntului elementar și mediu explică în numeroase cazuri permanentizarea unei atitudini de indiferență și chiar de subapreciere. Pe linia directivelor de partid și de stat, este necesar ca autoritățile locale să vegheze la o mai bună conservare și popularizare a monumentelor istorice din zona TespectivS, asigurînd mijloacele necesare pentru protecția lor.Prin eforturile conjugate ale școlilor, muzeelor, căminelor culturale, presei de specialitate, tineretul trebuie deprins să privească monumentele istorice cu înțelegere și respect. Sporirea tirajelor micilor qhiduri publicate de Editura Meridiane, caro tind să alcătuiască un muzeu imaginar al principalelor monumente, de asemenea, publicarea pe plan local a unor ghiduri și pliante accesibile tuturor turiștilor, fixarea în preajma monumentelor a unor panouri cu texte explicative, formarea unui destoinic corp de îndrumători Ca și alte măsuri care pot ti luate vor sfîrși prin a reda monumentelor istorice locul cuvenit în patrimoniul cultural al poporului nostru. Aceasta întruclt călătorul, chiar și cel mai grăbit, nu uită niciodată să poposească în fata mărturiilor de istorie și cultură materială ale trecutului, în fața acelor mîndre și reprezentative realizări ale geniului omenesc numite cu un cuvînt monumente.Aducînd în binemeritată lumină tradiția milenară a constructorilor din țara noastră, vom insufla constructorilor de astăzi mai mult elan, mai multă fantezie pentru împlinirea marilor proiecte ale socialismului.

Festivalul artistic studențesc
->

In zilele de 2 și 3 mai. pe sce
nele Palatului pionierilor și a 
Casei de cultură a studenților 
din Capitală, și — cu cîteva zile 
mai înainte la Cluj —în fața ju
riului și a numeroși spectatori au 
evoluat cele mai bune echipe tea
trale. formații folclorice și de 
estradă în cadrul finalei Festiva
lului artistic studențesc pe țară 
închinat celei de-a 45-a aniver
sări a creării Partidului Comu
nist Român.

Ne-am adresat compozitorului Achini STOIA, rectorul Conservatorului „George Enescu" din lași, președinte al juriului pentru formațiile folclorice participante la festival, cu rugămintea 
de a ne împărtăși impresiile sale 
despre calitatea spectacolelor 
prezentate, despre conținutul lor, 
despre interpretare.

— Mi se pare că nota domi
nantă a actualei ediții a festiva
lului o constituie larga manifes
tare a talentelor în care am des
lușit profilul optimist al studen- 
țirnii noastre. întrecerea a cu
prins 2 000 de artiști amatori se - 
lecționați din centrele universi
tare ale țării. Lucrul cel mai de 
preț, care trebuie remarcat la 
studenții artiști amatori, este 
marea lor pasiune pentru artă. 
Indiscutabil, nivelul general de 
prezentare al formațiilor studen
țești la actuala ediție a tradițio
nalei întreceri a fost superior ce
lor anterioare. S-a văzut mai 
mult discernământ în alcătuirea 
repertoriului, o mai înaltă com
petență în punerile în scenă. A 
impresionat plăcut prezența ma
sivă a folclorului din toate regi
unile țării în rețrertoriul formații
lor artistice studențești. Dansu
rile, cântecele populare vocale și 
instrumentale n-au lipsit aproape 
din nici un. program, al centre
lor universitare prezente la 
festival.

Muite ar fi de spus și în 
legătură cu soliștii și formațiile 
instrumentale. Noile formații in
strumentale din Cluj, bunăoară, 
ca și corurile din București. Cluj 
și Tg. Mureș au atins un înalt 
nivel de interpretare.

★

Astăzi după-amiază, pe scena 
Teatrului de Operă și Balet, are 

* loc un spectacol de gală susținut 
de formațiile fruntașe la cea de- 
a VI-a ediție a festivalului.

Cunoscutul actor american 
de cinema Kirk Douglas — 
pe care publicul nostru l-a 
văzut în filme ca „Van Gogh" 
„Vikingii*, „Ultimul tren din 
Gun-Hill* — a făcut o vizită 
de cîfeva zile în România. 
O vizită scurtă, cu un pro
gram dens : întîlniri cu crea
tori ji Critici de film din (ara 
noastră, cu studen|i ai Insti
tutului de arfă teatrală ți ci
nematografică „I. L. Cara- 
giale’, un popas la studioul 
de la Buftea... Cineastul oas
pete a găsit ți răgazul de a 
împărtăși — cu prilejul unei 
conferințe de presă organiza
tă la Asociafia cineaștilor, 
precum și în alte momente 
ale vizitei sale — cîfeva pă
reri despre arfa pe care o 
slujește.— Cinematograful — a spus Kirk Douglas — este un mijloc de comunicare și de cunoaștere reciprocă a popoarelor, de contacte directe. în lumea filmului, aceste contacte sînt foarte necesare. învățăm unii de la alții și. dacă mă refer la cinematografia din țara mea. spun că astăzi, mai mult ca oricînd, cinematografia americană vrea și are nevoie să îr)vnț(*. Călătorind său lucrîhd aproape peste tot în lume, am fost fericit să constat cit de multe talente există pretutindeni. Aceste talente și comunicarea dintre ele asigură viitorul cinematografiei. Am fost impresionat de talentele pe care le-am in- tîlnit cu prilejul voiajului pe care-l fac acum.

— Ce ne puteți spune despre lumea filmelor 
dv. și despre drumul 
spre public al eroilor pe 
care i-ați întruchipat'!— Fiecare cineast se exprimă intr-un mod corespunzător talentului său și. sub acest raport, fiecare actor are, trebuie să aibă, preferințele sale. Pe mine m-a atras întotdeauna tema omului care luptă pentru un ideal, înfruntînd forțe potrivnice pe care, adeseori, nici nu le poate infringe pentru că se ridică singur împotriva lor. într-unul dintre filmele mele recente — ..Ultimul cow-boy“ — se vede cit de dificil este. în anumite condiții. să fii un simplu om. și cit de tari sint forțele

care se opun încercării de a rămine așa. Ca și în „Spartacuș“, eroul acestui film este distrus de forțele ostile ale societății. Dar a- ceste individualități puternice cuceresc publicul, reprezintă pentru spectatori eroi vrednici de imitat. Pe aceasta se bazează, în general, succesul westernurilor. filme în câre conflictul dramatic se rezolvă prin

— de vorbă cu

Kirk DOUGLAS -

violență. Este cea mai simplă formă de exprimare pe ecran. într-un alt film, care opune de asemenea forțe puternice — ..Șapte zile în mai“ — conflictul dramatic este un conflict de idei. Este imaginată o încercare a Pentagonului de a răsturna guvernul a-
Aurelia GOLIANU

• Teatrul de Stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
• Teatrul Național ,.L L. Caiagiale" (sala Comedia) : O SCRISOARE 
PIERDUTA 19,30. (sala Studio) : ÎNTlLMRE CU 1NGȚRUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie ■ CAPUL DE RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandrș" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) , UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia. nr. 76 A) : NU S1NT TURNUL EIFFP.L — 19,30.
• Teatrul „C. 1. Nottara" (Sala MadherU) : LUNA DEZMOȘTENIȚI
LOR 20, (sala Teatrului evreiesc de stat) : 3.3.3. — 20.
• Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 20.
• Teatral „Ion Creangă" : CU CAPUL ÎN NORI — 15,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală si cinematografică ,,I. L. Ca- 
ragihle" : VARĂ ȘI FUM — 20.
• Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria) : NEGRU PE ALB — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI — 19 30.

I CINEMA |
• HAIDUCII — cinemascop : Patria — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45, 19; 21,15. 
Grivița — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ambele completarea Cabinetul 
de stampe), București — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, Grădina Pro
gresul (str. Ion Vidu nr. 20) — orele 20 (la ambele completarea Virate), 
Arenele Libertății — orele 20, Modern (completare Politețe) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 21.
• ADEVĂRATA FAȚA A FASCISMULUI : Republica — 9,30; 12,15; 15,15t 
18; 20,45.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Luceafărul — 8,30; 11; 13,30; 18; 
18,30; 21, Grădina Doina (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20), Expoziția (Piața 
Scînteii — orele 19,45 — completare Vtrste).
• ROMEO ȘI JULIBTA : Cinemateca — 10; 12,45.
• INSPECTORUL: Capitol (completare Scoarțe populare) — 10; 12; 14i 
16,15: 18,30; 20,30; la grădină — 19,45, Feroviar (completare Total pentru 
viață) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• ATENTATUL — cinemascop : Festival (completare Cabinetul de stampe)

(Urmare din pag. I)răsturna puterea fascistă, punea capăt războiului din răsărit și îndrepta armele ostașilor noștri împotriva hitleriștilor.Partidul comuniștilor a chemat țărănimea să dea soldați pentru războiul antihitlerist.Si țărănimea a ascultat chemarea Partidului.Partidul comuniștilor a chemat țărănimea să-l ajute la doborirea puterii moșierimii și burgheziei, la alungarea din viața politică a țării a vechilor partide politice reacționare.Și țărănimea a ascultat chemarea Partidului.Acestea s-au întîmplat acum douăzeci și ceva de ani.Nenumărate au fost bătăliile date ți cîștigate de partidul comuniștilor în alianță cu țărănimea de atunci — din August 1944 — și pînă astăzi. Bătăliile date și victoriile cîștigate au întărit atît de puternic această alianță, îneît ea a devenit indestructibilă Țăranii, — ei, cei mulți, ei, copiii pămîntului, ei, muncitorii pămîntului, au găsit în Partidul Comunist Român propriul lor partid, partidul mult visat și mult așteptat, partidul în al căzui program au descoperit înscrise

cele mai vechi, cele mai arzătoare, cele mai nobile năzuințe ale sale.In alianță adîncă și sinceră cu clasa muncitoare, și sub conducerea Partidului comuniștilor, țărănimea română a pornit cu însuflețire pe drumul cel nou indicat de Partid, drumul construirii unei vieți noi, al unui om nou, al unei patrii noi — drumul construirii socialismului și al comunismului, drumul buneistări, drumul fericirii depline.

Cooperativizarea agriculturii s-a făcut fără pripeală, treptat și în măsura în care țărănimea se convingea de justețea indicațiilor daie de Partid în acest sector atît de important pentru economia și chiar viața întregii țări. Roadele alianței clasei muncitoare cu țărănimea n-au întîrziat să se arate. Oamenii cei mulți ai satelor, ei, țăranii, ei, copiii pămîntului, ei, muncitorii pămîntului și-au îmbunătățit traiul,

Din satele noastre au pierit imaginea țăranului flămînd și zdrențăros, a copilului palid de nemîn- care și a pierit și localul de școală sărac și dărăpănat.— Cîte școli aveați în sat mal înainte ?— Una... una singură.— Și acum ?Omul pe care-l întrebi zimbeste Zimbește cu mîndrie și-ți răspunde :

In acești douăzeci ți ceva de ani, cîți au trecut de la eliberare și pînă astăzi, sute de mii de țărani au devenit membri de partid Numărul țăranilor membri de partid este în continuă creștere.Sub conducerea comuniștilor, ei, țăranii, ei, cei mulți, ei, copiii pămîntului, ei, muncitorii pămîntului și-au pus toate puterile, toată inteligența și toată iscusința în slujba construirii vieții noi, a noii societăți, a lumii socialiste.

și l-au schimbat. Odată cu aceasta s-au schimbat la fa|ă și satele. Au apărut pretutindeni — ca un semn al prosperității — case noi, noi cartiere, noi așezări. Daca intri în aceste case, descoperi în toate odăile mobilă nouă, covoare, și acolo unde a fost introdusă iumina electrică dai negreșit peste aparatul de radio și deseori chiar peste televizor. In casele țărănești au pătruns de mult cartea, ziarul, revista.

— Patru. Și toate patru sint pline de copii. Plânuim să mai ridicam una la anu.In călătoriile mele prin țară, rar mi s-a întîmplat să găsesc sat fără casă de nașteri, iară medic și personal medical prin apropiere.Fără îndoială că toate lucrurile acestea ne bucură, mai ales pe noi, cei mai în vîrstâ, care ne-am născut în sateie de altădată și care ne-am trăit o parte a vieții acolo. Insă trebuie să mărturisirii

că ceea ce ne bucură și mai mult este schimbarea oamenilor. Aceste milioane de țărani, aceste milioane de copii ai pămîntului și de muncitori ai pămîntului au învățat carte, s-au împărtășit din bucuriile artei și ale culturii și au căpătat o înaltă conștiință cetățenească și politică. Asemănarea dintre noua țărănime și țărănimea de altădată piere și ea de la o zi la alta.Păstrîndu-și cu sfințenie tradițiile care au făcut altădată forța și frumusețea lor, satele noastre se modernizează. Pas cu pas ele se apropie de vremea în care deosebirea dintre sat și oraș se va șterge cu totul. Este de la sine înțeles că la acest rezultat se va ajunge treptat și numai printr-o muncă perseverentă și plină de roade, a tuturor.Chezășia de viitor a țărănimii noastre constă în alianța ei cu clasa muncitoare, în conducerea întregii țari de către Partidul Comunist Român, partid întemeiat acum patruzeci și cinci de ani de cei mai buni, de cei mai cutezători fii ai clasei muncitoare.La a 45-a aniversare a Partidului Comunist Român, țărănimea noastră este prezentă, cu munca ei și cu roadele muncii ei, cu încrederea ei în ziua de azi, cu încrederea ei in ziua de inline, in viitor.
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merican. (Douglas interpretează rolul unui ofițer lucid care contribuie la zădărnicirea acestui complot primejdios pentru pacea omenirii N. R.). Filmul a avut un larg răsunet.Vorbind despre fap
tul că spectatorul vede 
în cinematograf și un 
mijloc de destindere, 
Kirk Douglas s-a referit 
și la caracterul de di
vertisment al filmelor.— Nu este puțin lucru ca un film, indiferent care e tema lui. să acționeze tn acest fel. ca divertisment, asupra a milioane de spectatori — a spus el. Iar dacă Izbutești să faci un asemenea film care să atragă prin acțiunea lui, și, în același timp, să dezvolți o idee importantă — atunci este vorba despre ARTĂ. Dar ideea. chiar cea mai frumoasă, nu e suficientă ea însăși pentru ca un film să devină artă. Ea trebuie să fie tratată în acțiune, eu mijloace apte să capteze publicul, și asta se uită de multe ori. Sînt regizori care socotesc caracterul de divertisment al filmului drept un lucru lipsit de importantă. Ei greșesc.

L-am întrebat care 
este secretul ..tinereții" 
sale, pentru că nici pe ecran, nici văzîndu-l ..în 
carne și oase", nu i-ai 
da cei 50 de ani pe care 
îi are.— Nu e nici un secret ! Machiajul..

Dar după aceea ne-a 
vorbit despre riaorile Pielii de actor de film, despre 
■munco fără răgaz, despre, 
permanenta criză de timp, 
despre evitarea oricăror 
excese și despre efortul 
continuu pe care-l presu
pune menținerea condiției 
fizice a tinereții pe care 
nici un fel de machiaj n-o 
poate reda.

— Cu ce impresii ple
cați din România ?— în primul rînd, cu regretul că vizita a fost atît de scurtă. îmi propun să revin la București. Poate voi colabora cu cinematografia din țara dv. M-au emoționat fragmentele din ..Lupeni 29“, din „Duminică la ora 6" pe care le-am văzut la Buftea. îl admir pe Gopo. mi-au plăcut mult filmele lui desenate. Aveți oameni de mare talent, — regizori și actori. M-am convins de asta și văzînd cîteva spectacole de teatru — îndeosebi „Trollus și Cresida". excelent ca punere în scenă și ca interpretare. Capitala dv. este un oraș minunat, iar ospitalitatea românilor m-a impresionat. Sper să ne revedem nu peste multă vreme — a declarat în încheiere Kirk Douglas.

Dorian COSTIN

— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; U 
grădină (Pasajul Eforiei) — 20.
• NU PL1NGE, PETER 1 - cinemascon: 
Victoria (completare Doi) — 10: 12,30; 
15,15; 18; 20,30, Volga (completare 
Orașul rare Iubește) — 9.45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21
• FATA DIN JUNGLA : Central — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• FATA LUI BUBE : Lumina — 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 21.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Union

15.30; 18: 20.30.
• WINNETOU — cinemascop (seria a 
H-a) : Doina (completare Știință si 
tehnică nr. 7) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21, Popular (completare Zilele Sighișoa- 
rei) — 10.30; 16, 18,30; 20,45.
• ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 2 — 
STIATI CĂ ?... — DOUĂZECI DȘ. ANI 
DE PICTURĂ ROMANEASCĂ—AW O 
UNDE CARP ATU ÎNTtlNBSC tr\- 
RF.A — ROMANIA PF MERIDIA1 LE 
LUMII — CONSTRUIM — C-AȘA-I 
JOCUL IN FăGĂRAȘ : Timpuri Noi — 
10—21 în continuare.
• PARCAREA INTERZISĂ : Ciulești 
■- 16; 18.15. 2030
• O CLASH NEOBIȘNUITA: Excel
sior (completare Vtrste) — 10; 12,15; 
16; 18.15, 20 30.
• FINALA BUCLUCAȘA : Dacia (com
pletare Cartiere noi tn Burflreștil — 
9 15—1.3.30 în continuare, 13.45, 18,15r,
20.45. Flacăra — 15 30, 30,30
• IA PATRU PAȘI DE INFINIT: 
Flacăra - 18.
• DEPĂȘIREA: Buzestî — 13; 15,30: 
18,15: la «ădină 20.30.
• TN PUSTIUL PAT.AGONIEI : Crîn-
nasi - 15 45, 18, 20,15
• DUPĂ MINF. CANALII 1 — cinema
scop , Stadionul Dinamo — 20, Buceol 
(completare Cu acul si ața) — 9,30; 
12,15; 15: 17.45, 20.30: la qrădină 19,45, 
Lira — i5.m, îs- 70.30.
• la porțile pămîntului — cine
mascop : Gloria (completare Ttrouri si 
iarmaroace) — 10; 12,30; 15,30, 18;
20 30.
® ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA 
CRUZ — rinemascop : Unirea — 16; 
18’5- O0 30- la nrădină — 19.45.
• VIAȚA tNCBPF IA ORA 8 SEARA r 
Tomis - 9.15, 11,30, 13.45, 16, 18,15; 
20 30, la nrărlină 19.45. Melodia — 
9?n. li.ts. 14. 16,15, 18 30, 20 4"
• ÎN COMPANIA LUT MAX LINGER: 
Vlfon — ’6- 19 15- 20 30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop : Miorița — 9,30; 11,45: 14; 16,15;
18.45, 21.
• DESENE SECRETE : Munca (com
pletare După zece ani) — 14; 16,15; 
18,30: 20,45.
• HAI FRANȚA I : Aurora (completare
Secretul trecutului) — 8,30: 11; 13,30; 
16; 18,30: 21; la grădină — 20, Flamura 
(completare Vîrste) — 9,15: 11,30;
13,45; 16: 18.15; 20,30.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop :
Arta - 9,15) 12; 14,45; 17,45, 20,45, 
Fiotcasca 9,45; 12,30; 15,15; 18,
20.45.
• A TRECUT O FEMEIE — cinema
scop : Moților (completare Elevul de 
se.rviciu| — 15,30; 18; 20.30, la gră
dină — 20.
• RĂSCOALA — cinemascop : Lumina 

18.30, Cosmos — 15.45, 18; 20,15.
• GUSTUL MIERII : Viitorul (comple
tare La cel mai înalt nivel) — 15,30: 
18; 20,.30.
• TOM JONES : Colentina (comple
tare Temelii de oțel) — 15; 17,45; 
20,30; la grădină — 19,45.
• VISCOLUL cinemascop : Rahova 
(completare Orizont științific nr. t) — 
16: 18,15; 20.30.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Progresul (completare Lipsă de apă) —
14.45, 17.45, 20 45. Grădina Progresul- 
Parc (Piala Libertății) — 19,30.
• CHEILE CERULUI , Dramul Sării 
(completare Orizont științific nr. 1) — 
16; 18; 20.
• CINE EȘTI DUMNEATA DOMNULE 
SORGE ? cinemascop : Ferentari — 
15; 17.45; 20,30.
• BEATA : C.otroceni — 15,30; 18;
20,30.
• BARCAGIUL : Pacea (completară 
Enerqia) — 16; 18,15, 20,30.
• PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR — am
bele serii : Grădina Lira (Calea 13
Septembrie) — 19,45.
• OMUL DE LINGĂ TINE : Grădina 
Rahova (Calea Rahovei) — 19,45.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR (cine
mascop) — ambele serii : Grădina Vi- 
tan (Calea Dudești) — 19,45.

OlZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru cei mici : întîm- 
plări numai cu rățuște. Se prezintă un montaj de filme de desen 
animat • 19,40 — Pentru școlari : Reportajul filmat „Zece la com
punere", realizat de Studioul de televiziune .,București". ♦ 20,00 — 
întrebări la,care s-a răspuns... întrebări la care nu s-a răspuns încă 
— emisiune de știință : Probleme actuale ale energeticii (la discuții 
participă prof. ing. Ion Stăncescu și prof. ing. Călir. Mihăileseu) ; 
Caleidoscop științific ; în inima materiei film de desen ammat.
• 20,45 — Film : „Cartierul veseliei", producție a studioului cine
matografic ,București" • 22,45 — Telejurnalul de noapte • 22,55 — 
Buletin meteorologic.
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Vizitele delegației 
parlamentare a Turciei

I

PRIMIRE LA PALATUL M.A.N.Marți dimineața, delegația Marii Adunări Naționale a Turciei, condusă de Ferruh Bozbeyli, președintele Medjilisului, s-a întîlnit la Palatul Marii Adunări Naționale cu acau Ștefan S. Nicolau, Mia Groza și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai M.A.N., precum și cu președinții unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.
RECEPȚIE OFERITA 

DE AMBASADORUL TURCIEICu prilejul vizitei în țara noastră a delegației Marii Adunări Naționale a Turciei, ambasadorul a- cestei țări la București. Semsettin Arif Mardin. a oferit o recepție.Au participat Stefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, acad. Șt. S. Ni- colau, Mia Groza, vicepreședinți ai

Marii Adunări Naționale. Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor* externe, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, membri ai Consiliului de Stat, deputați în Marea Adunare Națională, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, generali, ofițeri superiori, reprezentanți ai cultelor.Au fost prezenți șefii unor misiuni diplomatice.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.*în ultimele zile, membrii delegației parlamentare turce au vizitat stațiunea climaterică Sinaia și Muzeul Peleș, precum și Muzeul de artă di» Capitală. Delegația a fost însoțită de Ion Cristoloveanu, C. Paraschivescu-Bălăceanu și Stanciu Stoian. deputați în M.A.N.Oaspeții au asistat, de asemenea, la demonstrația de 1 Mai a oamenilor muncii din Capitală.(Agerpres)
Delegațiile sindicale de peste hotare
au vizitat regiunea Ploieștiîn cursul zilei de 3 mai, delegațiile sindicale de peste hotare, invitate de Consiliul Central al Sindicatelor cu prilejul zilei de 1 Mai, au vizitat orașul Ploiești, Rafinăria tana.Oaspeții zitive cu moderne ale rafinăriei Teleajen, condițiile de lucru ale oamenilor muncii, precum și în legătură cu activitatea organizației sindicale

Teleajen și Muzeul Dof-au făcut aprecieri po- privire la instalațiile

din rafinărie. în muzeului „Doftana' ții sindicatelor de peste hotare și-au manifestat admirația față de eroismul cu care comuniștii au înfruntat regimul de teroare din închisorile burghezo-moșierești, față de trecutul glorios de luptă al Partidului Comunist Român.

cursul vizitării i“ reprezentan-

ACTUALITATEA
In regiunea ploiești

Manifestări consacrate
aniversării partiduluiîn aceste zile, în orașele ragiu* nii Ploiești au loc numeroase manifestări cultural-educative con* sacrate celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist Român. La Uzina de u- tilaj chimic din Ploiești, peste 600 de muncitori, tehnicieni și ingineri au ascultai conferința : „Figuri de luptători pentru fericirea poporului". La întreprinderea de reparații auto Cîmpina, comitetul de partid a organizat un simpozion cu tema : „Dezvoltarea economiei naționale în perioada 1965—1970 în lumina Documentelor Congresului al ÎX-lea al P.C.R.". Economiștii din uzină au vorbit despre sarcinile fundamentale ale planului cincinal, principalele ritmuri și proporții în dezvoltarea economiei pe anul 1966, planul de investiții pe acest au etc.Muzeul Doftana este vizitat în prezent de mii de oameni ai muncii, printre care numeroși tineri din regiune și din țară.

rea distilatelor grele din țiței. Din acest complex iac parte, pe lîngâ instalația de cracare catalitică propriu-zisă, instalații de fracționare a gazelor și hidrogenarea catalitică a motorinei, îndepărtarea compușilor cu sulf din produse, precum și alte obiective auxiliare. Aceste instalații vor prelucra distilatele grele din țiței, valorificate în prezent ca pacuri pentru ars. Se vor obține produse superioare : benzine cu cifre octanice ridicate, motorine pentru motoarele Diesel rapide, gaze lichefiate și o întreagă gamă de materii prime pentru industria petrochimică. Complexul va avea o capacitate anuală de prelucrare de 1 100 000 tone. Noul complex va avea un înalt grad de tehnicitate, întregul proces fiind automatizat, permițînd conducerea centralizată a operațiilor pe fluxul tehnologic.

turale. Microraionul va primi energie termică de la Centrala termoelectrică Brazi.

luate care: dru- aces- de

Un nou complex 
de instalații la Braziîn prezent, la Brazi ieste un nou complex mare din țară — pentru prelucra-se constru- — cel mai

„Săptămîna 
culturii cehoslovaceCu prilejul celei de-a 21-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, posturile noastre de radio transmit, între 3 și 9 mai, un ciclu de emisiuni literar-muzicale în cadrul „Săptă- mînii culturii cehoslovace".(Agerpres)
CUM E VREMEA

IERI LA ȘAH

Manifestări prilejuite 
de aniversarea răscoalei 
din 1876SOFIA 3 (Agerpres). — Poporul bulgar sărbătorește cea de-a 90-a aniversare a răscoalei din aprilie 1876 împotriva jugului turcesc. în întreaga țară au loc mitinguri și festivități consacrate acestei aniversări. în orașul Panagiuriște,

unul din cele mai importante centre ale răscoalei din 1876, a avut loc marți un miting la care a luat cuvîntul Todor Jivkov, prim-se- cretar al C.C. al P.C, Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria.
45 de ani de la răscoala din SileziaVARȘOVIA 3 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la cea de-a 3-a răscoală din Silezia, la Katowice, capitala Sile- ziei, a avut loc, în prezența unor reprezentanți ai conducerii de stat și de partid ai R. P. Polone, o manifestare la care a luat cuvîntul Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone.

A avut loc, de asemenea, ceremonia punerii primei pietre a monumentului răsculaților din Silezia. in fundamentul căruia au fost depuse urne cu pămînt. de pe 21 de cîmpuri de luptă la care, în cei de-al doilea război mondial, au participat ostași polonezi.
Microraionul 
„Ploiești - Vest"Direcția de sistematizare, arhitectură și proiectare în construcții a regiunii Ploiești a pus la dispoziția constructorilor documentația pentru noul microraion de locuințe „Ploiești-Vest". Planurile de sistematizare acestei părți a construirea de etaje, care voretapă (1968) circa 5 700 de apartamente, complexe comerciale, școli și alte construcții soclal-cul-

și dezvoltare a orașului prevăd blocuri cu 4—15 însuma în prima

Deservirea 
pe traseele turisticeFrumusețile regiunii Ploiești constituie o permanentă atracție pentru turiști. In scopul unei mai bune deserviri pe traseele turistice, înfrumusețării lor, sfatul popular regional a organizat recent o consfătuire la care au participat președinți de comitete executive comunale, orășenești și raionale, conducători de întreprinderi și instituții. Au fost o serie de măsuri printre înființarea unui sector de mtiri, care îft decursultui an va realiza lucrări întreținere a drumurilor, parcajelor și potecilor de munte ; s-a constituit un colectiv permanent care, în colaborare cu U.R.C.C., coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere estetic-gos- podăresc și al aprovizionării unitățile comercialeTot pe linia înfrumusețării și gospodăririi traseelor turistice. Comitetul executiv al Sfatului popular regional Ploiești a analizat recent activitatea desfășurată de întreprinderea stațiunilor bal- neo-climatice Sinaia. S-a definitivat proiectul de alimentare cu apă a platoului Bucegi, s-a stabilit construirea unei case de cultură în stațiunea Cheia.

Constantin CAPRARU coresp. „Scînteii"
AVANPREMIERA LA FINALA C. C. E

împotriva analfabetismului

Proiecte-pilot 
sub egida U.N. E.S.C.0„LE editată se

Ieri în tară : Vremea s-a menținut 
frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
Vintul a suflat slab pînă lă potrivit 
din nord-est, cu intensificări locale 
in Moldova și Dobrogea. Tempera
tura aerului Ia orele 14 era cuprinsă 
între 15 grade la Sulina și Mangalia 
și 25 de grade la Berzeasca și Vără- 
dia. în București: Vremea s-a men
ținut frumoasă, cu cărui 
senin. Viatul ă suflat 
nord-est. Temperatura 
atins 23 de grade.

Timpul probabil pentru____ ___
6 și 7 mai. In țară : Vreme călduroa
să și în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Innorări mai accentuate se 
vor v -oduce in partea de est a țării 
către sfîrșitul intervalului, cînd vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vint 
potrivit din sectorul sudic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
4 și 14 grade, iar maximele intre 17 
si 27 de grade ; izolat inai ridicate, 
tn București : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil. Tempera
tura in creștere.

mai mult 
potrivit din 
maximă a

zilele de 5,

I 
I
I
I
I
I
I 
!

BUCUREȘTENII
AU ClȘTIGAT DIN NOU 
TURNEUL

Marți, în runda a 9-a a turneului internațional de șah care se desfășoară în Capitală, au fost înregistrate următoarele rezultate: Partoș — Pavlov remiză; Soos — Kolarov remiză; Kavalek — Neamțu 1—0; Czerniak — Ciocîl- tea întreruptă; Minici — Matulo- vici remiză; Korcinoi — Gheorghiu, întreruptă într-o poziție complicată; Ghițescu — Bednarski 1—0.în clasament conduce Korcinoi (U.R.S.S.), cu 6 puncte (1) din 8 partide. îl urmează Florin Gheorghiu (România), cu 6 puncte (1) din 9 partide, și Bednarski (Polonia) 6 puncte.
ATlfTISM

După două ore și jumătate 
Rapid—Dinamo 3—2Aseară la Floieasca, echipele fruntașe ale voleiului nostru masculin, Rapid și Dinamo — finaliste, după cum se știe, ale „Cupei campionilor europeni" — și-au disputat partida retur din cadrul campionatului republican.Situația primului loc fiind clarificată (giuleștenii sînt virtuali campioni), cele două echipe s-au străduit și au reușit să oiere publicului un spectacol de calitate. Au cîștigat rapidiștii cu 3—2 (15—12, 15—7, 12—15, 15—17,15—10) aare și-au valorificat in ii-

nai plusul de experiență. Mai presus de rezultat, bucura certa valoare a ambelor formații din care au de cîștigat reprezentativa țării și voleiul românesc.Față de reușita spectacolului sportiv, o notă discordantă a constituit-o atitudinea de „superioritate" afișată, prin gesturi nepotrivite, de unii jucători rapidiști, în special de Grigorovici.

DE LA SARAJEVOTurneul internațional de handbal de la Sarajevo a fost cîștigat de echipa de tineret a orașului București. In ultimele jocuri, handba- liștii bucureșteni au învins cu 19—16 echipa orașului Visoko și au terminat la egalitate (12—12) cu selecționata orașului Sarajevo. Iată clasamentul final : 1) București (tineret) ; 2) Sarajevo ; 3) Visoko ;4) Belgrad. Cucerind de trei ori alternativ victoria în acest turneu, echipa Bucureștiului a intrat deii- nitiv în posesia trofeului.
ASPECTUL SOCIAL
AL ZÎMBETULUI
(Urmare din pag. I)

fără bune sentimente natu
rale, orașul ți se pare, pe 
drept, sau pe nedrept, anti
patic.

Dumneata ai avut ieri un 
necaz, a regretabil. Insă și 
eu care vin să-ți cer azi un 
certificat, am multă bătaie 
de cap cu el. Dacă ne dăm 
amîndoi drumul la senti
mentele noastre personale, 
derivate din împrejurări 
personale, treaba se încurcă. 
Dar dacă eu mă silesc să 
mă bucur că necazurile 
mele m-au pus în situația 
de a cunoaște și a recurge 
ta un om plăcut ca dum
neata, care le străduieșfi să 
pari mulțumit că poți face 
ceva util pentru mine, a- 
tunci nu numai treaba va 
merge bine, dar, te încre
dințez, și necazurile noas
tre personale vor deveni 
mai puțin agasante. Asta e 
ceea ce numesc eu zîmbet 
social. Poți să nu zîmbești 
cu gura pînă la urechi. Poți 
să nu zîmbești deloc, dar 
prin felul cum, te exprimi, 
prin politețea fonului, prin 
atenția pe care mi-o acorzi 
(ca răspuns, firește, la aten
ția pe care ți-o acord și eu) 
putem transforma o obliga
ție seacă într-un zîmbet.

— Bine, dar ce cîșfig eu ? 
ai să-mi spui. Dumneata ai 
vorbit aici despre oameni și 
țări unde zîmbelul aduce 
miliarde.

— Mă așteptam la obiec
ția dumitale. Nu mi se pare 
foarte tare. Mai întîi că zîm- 
betul nu s-a iscat aici, aco
lo, de pe urma miliardelor, 
ci mai degrabă miliardele

au venit după zîmbef. Apoi 
vezi nițel și cine deține a- 
colo miliardele. In nici un 
caz colegul d-fale de breas
lă. Dar mi se pare că ai pus 
discuția pe un teren fals. E 
adevărat că 
pantofii sau 
d-tale, pînă 
ți-e tot una.
aici ? — pot să mă duc din
colo, nu ? Dar acum gîndeș- 
te-te puțin : la sfîrșitul anu
lui pleci în concediu la băi 
(foarte ieftin, ca nicăieri) și 
tovarășul de ia cazare te 
tratează cu aceeași acrimo- 
nie cu care m-ai tratat dum
neata pe mine. Nici el nu 
cîț.îigă nimic dacă îți zîm- 
beșfe, dacă e politicos. Și 
lui îi poate fi tot una dacă 
d-tale îți place sau nu-ți 
place în stațiune. Te duci la 
un spectacol (și alei biletul 
esle foarte ieftin). Artistul 
poate spune : am o leafă, 
puțin îmi pasă dacă îi place 
sau nu cutăruia. Dar lată, îți 
vine și dumifale rîndul să 
scoți un certificat sau să 
cumperi un pantof ; cum 
fi-ar părea ca funcționarul 
respectiv, care e alfer-ego-ul 
dumitale, care ești înlr-un 
fel dumneata însuți, să se 
dezintereseze dacă ești sau 
nu mulțumit, alîta vreme cit 
lucrul nu-l afectează perso
nal ? Și uite că totuși 
de la cazare e amabil, 
din prăvălie e sensibil, 
tistul, profesorul, sora 
caritate fac totul ca să 
consideri cît mai în atenție. 
Plata dumitale este în zîm- 
beful social ; amabilitatea, 
pe care o expedieri altora, 
ți se întoarce în aceeași 
monedă. Pentru că, stimate

dacă-mi vinzi 
nu mi-i vinzi, 
la un punct, 

Nu-mi plac

cel 
cel 
ar
de 
te

A început campionatul pe echipe
Campionatul republican de atletism 

pe echipe a începui simultan, în trei 
orașe, la Piiești, Timișoara și Bucu
rești. Din toate rezultatele înregistrate, 
mai deosebite sînt doar cîfeva: noul 
record la disc — seniori dosit Naghi: 
54,58 m); recordul de junioare la 80 m 
garduri (Georgeta Cîrstee; 11" 2/10) 
și recordul egalat (pentru a 4-a oară) 
de atletul Gheorghe Zamfirescu la 
100 m plat: 10,4. Această din urmă

prietene, ești, aici și acum, 
producătorul și beneficiarul. 
Ești cel care fabrică panto
ful, cel care îl vinde, cel 
care îl cumpătă și cel care 
îl poartă. Nu există (ca în 
zodia miliardelor) stațiune, 
divertisment, act de cultură 
la care să nu ai acces. A- 
cesfei supreme accesibilități 
populare, acestei prero
gative nelimitate, merită 
cred să-i oferi un zîmbef 
cordial, chiar fără miliarde. 
Ești beneficiarul unor rapor
turi tovărășești, frățești, nu 
ai nevoie de miliarde ca să 
dobîndești prestigiu în so
cietatea noastră. Ai nevoie 
însă de o purtare presti
gioasă, în care faptul de a 
fi atent, serviabil, politicos 
eu celălalt, joacă un rol de 
prim ordin.

Facem blocuri cu parter 
și mai multe etaje, cu feres
tre și balcoane înflorite. O- 
rașul, material, se schimbă. 
Noi ne mulăm în ele și con
stituim, prin relațiile dintre 
noi, un alt oraș, mai puțin 
vizibil, dar care se simte, cu 
antene subtile. Și el crește, 
și el trebuie să crească. Par
terul lui e făcut din cîteva 
vorbe, din cîteva zîmbete : 
„vă rog*. „mulțumesc”, 
„poftiți’, „scuzați-mă”. Apoi, 
pe ele se construiesc etaje
le celelalte. Nu ne putem 
muta în blocuri înalte, în- 
tr-un oraș înalt, și să păs
trăm, dumneata tau eu, ca 
sociabilitate, nivelul cocioa
bei pe care au demolal-o. 
„Mulțumesc’, „scuzați*, „vă 
rog’ este un nivel, o ope
ră tot așa de solidă de ar* 
hitectură ca și cealaltă, fizi
că. E neverosimil să pui 
flori în balcoane și să n-ai 
un zîmbet de cordialitate 
față de vecinul, de clientul, 
de colegul tău. Balconul 
fi s-a dat; — atunci de ce 
te încrunfl tind vin la dum
neata să-mi cer nu un dar, 
ci un drept ?

îmi replici că soră de ca
ritate nu a fost prea ama
bilă cu dumneata. Nici vîn-

zăfoarea de pîine, sau șofe
rul de taxi. Se întîmplă. Și 
atunci, spui, într-o bună e- 
chifate, „de ce să fiu eu 
amabil cu el ?" „De ce să 
fac plasamente inutile?" 
„Dacă societatea înseamnă 
relații echilibrate, reciproce, 
nu e echitabil ca eu să vor
besc frumos cînd celălalt 
îmi răspunde urît". Te cred 
și nu prea. Totdeauna ne 
putem găsi în pagubă în 
raport cu cine știe cine. Dar 
societatea nu e un contract 
fix, ci o dialectică și o emu
lație. De ce să aștepți de la 
alții și să nu iei dumneata 
inițiativa ? De ce să răspunzi 
și să nu propui! De ce să 
accepți să fi condiționat de 
alții și să nu fii o condiție, 
un stimul pentru ei ? Ca să 
culegi zîmbelul trebuie să-l 
semeni.

Avem, cred eu, condiții 
excelente pentru zîmbet so
cial : natură frumoasă, artă 
și arhitectură populară bo
gate, fire deschisă, veselă, 
ospitalieră, un timp de con
strucție și însemnare, de 
rodnicie a muncii, de spo
rire a confortului. Toate a- 
cestea, concretizate pe sca
ră mare, au schimbat fața 
țării. Ele trebuie să treacă 
însă, prietene, și în modul 
cum îmi Întinzi chitanța sau 
lista de mîncare, în felul 
cum îmi închizi ghișeul la 
ora legală sau îmi spui (re
gretted) că s-a terminat cu
tare sortiment, în felul cum 
tc poftesc înaintea mea pe 
ușă, sau să mă scuzi că 
n-am putut să-ți fiu util cît 
a? ti dorit, te modul cum 
ești gata să-mi restitui mă
runțișul sau sînt gafa să te 
îndrumez cînd ai nevoie. 
Din aceste mici cărămizi de 
bune intenții, din planșee 
de cuviință și grinzi de cor
dialitate se construiește 
fața mai puțin văzută, dar 
prosperă și seducătoare, a 
orașului nou, socialist, de 
pe ale cărui balcoane pu
tem zîmbi viitorului.

performanță, realizată acum ta Timi
șoara, ne face să ne întrebăm cînd va 
veni, în fine, ziua doborîrii vechiului 
record al lui Moina, datînd tocmai de 
acum 20 de ani?

in concursul de pe stadionul Di
namo din București (Dinamo—Rapid— 
reprezentativa Cluj), rezultatele pot fi 
apreciate în general ca mediocre, 
chiar dacă le aplicăm bonificația în
ceputului de sezon. Vom menționa 
totuși cîteva cifre, sperind că la vi
itoarele concursuri realizatorii perfor
manțelor respective, în general tineri, 
se vor strădui să le depășească : A- 
lexandru Spiridon 2,05 m la înălți
me ; Vasile Dumitrescu 15,29 m la 
triplu salt ; Maria Vintilă 5,68 m la 
lungime; Ileana Silei 2'11" 8/10 la 
800 m. Dintre consacra)! merită amin
tiți totuși Valeriu Jurca (pentru rezul
tatul de 21" 4/10 pe 200 m plat) și 
Andrei Barabas (14'04" 4/10 pe
5 000 m).

Un atac reușit al rapîdiștilor

Publicația COURRIER", de U.N.E.S.C.O., referă la proiectele cărora le sînt destinate, pentru prima dată. considerabile fonduri internaționale în scopul finanțării alfabetizării.
„Consiliul de ad

ministrație al pro
gramului Națiunilor 
Unite pentru dezvol
tare, reunit la New 
York, a aprobat re
cent cererile de aju
tor financiar formu
late de guvernele al- 
gerian, iranian și 
malian, de a se aloca 
3 800 000 de dolari 
pentru a se pune în 
aplicare primul pro- 
iect-pilot de alfabeti
zare, în 
programului 
perimental 
de alfabetizare 
U.N.E.S.C.O.

Cele trei proiecte, 
a căror execuție a 
fost încredințată 
U.N.E.S.C.O., au fost 
concepute într-o op
tică nouă și depășesc 
tradiționala însușire 
a scrisului și cititu
lui. Țările respective 
vor consacra fonduri 
internaționale pentru 
programe de alfabe
tizare care au ca scon 
formarea de cadre în 
agricultură și industrie, în tehnică și e-

cadrul 
ex- 

mondial 
al

duca(ia civică, cu 
scopul de a-i pregăti 
pe adulți să lucreze 
mai bine, să-și spo
rească venitul și să-și 
ridice nivelul de 
viață.

Proiectele experi
mentale vor fi coor
donate direct cu pro
iectele în curs de 
executare întreprinse 
de celelalte instituții 
specializate ale Na
țiunilor Unite, cum 
ar fi F.A.O. și O.I.T., 
pentru a asigura uti
lizarea cît mai efica
ce a fondurilor desti
nate dezvoltării.

Din programul Na
țiunilor Unite pentru 
dezvoltare, Iranul va 
primi circa 1,5 mili
oane dolari, iar con
tribuția sa proprie 
va fi de 1 850 000 do
lari. Proiectul din 
Iran cuprinde două 
experiențe ce se vor 
întinde pe o perioadă 
de 4 ani. Una va a- 
vea loc într-o regiu
ne agricolă din pro
vincia Kuzistan, unde 
va fi înfăptuită in
stalarea unei rețele 
de canale de irigație; 
cealaltă va avea loc 
la Ispahan, unde din 
26 000 de muncitori 
textiliști 90 la sută 
sînt analfabeți.

în Mali — care 
primi 1 120 000

va 
de

dolari și va contri
bui la proiect cu 
2 300 000 de dolari, — sint prevăzute două 
planuri de cinci ani. 
Unul va cuprinde 
100 000 de țărani din 
regiunea Sagou, care 
lucrează pe plantații 
de bumbac și in ore- 
zării, iar celălalt — 
6 000 de muncitori 
din întreprinderile de 
stat din Bamako.

In Algeria (aloca
ție de 1 157 000 de do
lari și contribuție 
proprie de 4 880 000 
de dolari) planul de 
luptă împotriva anal
fabetismului cuprin
de trei proiecte. Pri
mul se referă la 5 000 
de adulți care lucrea
ză în ferme funcțio- 
nînd după principiul 
autogestiunii; al doi
lea — 20 000 de anal- 
fabeți, între 15 și 35 
de ani, care lucrează 
în uzinele de produ
se chimice și petroliere din regiunea 
Arzow ; al treilea — 50 000 de analfabeți, 
între 15 la 35 de ani, 
locuind într-o parte 
a țării unde se lu
crează la terminarea 
unui complex meta
lurgic și siderurgic.

Peste 40 de țări 
și-au manifestat do
rința să întreprindă și ele experiențe ase
mănătoare.

OFERTA REÎNNOITĂ

c. 0.

PE SCURT
DE PESTE HOTARE

terenurile de la ,,1‘oro ItalicO"• Pe 
din Roma au început întrecerile celui 
de-al 23-lea Campionat 
de tenis al Italiei. România 
prezentată de Ion Tiriac 
Năstase. Tiriac a debutat cit 
rie i l-a învins eu 6—0, 6—1, 
italianul BartUni. Iată alte 
din primele meciuri : 
(ILR.S.S.)-Chiaiese (Italia) fi—2,
6— 1; Gulyas (Ungariaț-Năstase
7— 5, fi- 4; Stilwel (Anglia)-Lihaciov 
(U.R.S.S.) 5-7, 7—5, 6—2, 6—4.

• Astăzi are loc 
rea internațională 
echipele Angliei și 
meci prilejuiește o 
potențialului de joc al formației en
gleze care se pregătește pentru turneul 
final al campionatului mondial.

• Echipa de tenis a Japoniei s-a 
calificat în finala zonei asiatice a 
„Cupei Davis", invingind reprezentati
va Ftllpinelor cu 3—2. tn meciul deci
siv, Kohi Watanabe (Japonia) i-a în
vins pe Reymundo Deyro (Filipine) cu 
6—4, 5—7, 6—1. 6—3.

• Pe stadionul „Maracana" din Rio 
de Janeiro, în prezenta a 180 000 de 
spectatori, Cei 45 de jucători brazi
lieni selecționați îri vederea turneului 
final al campionatului mondial au 
participat la primele meciuri oficiale 
de verificare. Membrii lotului au fost 
împărțiti în 4 echipe care au întîlnit 
patru formații diferite. Echipa A, care 
a cuprins jucătorii de baza, a învins 
cu 2—0 selecționata Rio Grande dO 
Sul. Garrintha a jucat foarte bine In 
acest meci, marcind și un gol. Pele 
s-a accidentat si a fost înlocuit în re
priza a doua.

• într-un meci internațional amical 
de baschet disputat la Berlin, repre
zentativa masculină a R.D. Germane 
a învins echipa Belgiei cu scorul de 
69—59 (22—27).

international 
este ie
și iile 

o Victo- 
6—3 pe 

rezultate 
Metrevell 

8—1, 
6—4,

la Londra întîlni- 
de fotbal dintre 
Iugoslaviei. Acest 
nouă verificare a

Cabinetul laburist, format după alegerile din 31 martie, a rearuncat în joc, în mod spectaculos, așa- numita . carte europeană".Anglia este nu numai dispusă, dar dorește să a- dere la Comunitatea economică europeană", a declarat recent in Camera Comunelor premierul Wilson. Este pentru prima oară după eșecul negocierilor de la Bruxelles, din ianuarie 1963. cind Marea Britanie bate din nou la ușa Pieței comune.Oferta engleză vine la capătul unor mari frfi- mîntări într-o chestiune în care se împletesc interese contradictorii de ordin economic și politic. Unele cercuri din partidul laburist consideră că prin intrarea în Piața comună vor fi, dacă nu soluționate, cel puțin atenuate, o serie de probleme ce stau în fața actualului cabinet, cum sînt: slăbiciunea permanentă a lirei sterline, deficitul cronic al balanței de plăți, ritmul de creștere a producției industriale. în prezent cel mal scăzut din Europa de vest, precum șl aspecte ale relațiilor din sînul alianței atlantice, Care privesc Marea Britanie. Concomitent. alte cercuri se arată sceptice în toate aceste privințe.Aderarea Angliei la Piața comună ar atrage după sine eliminarea tarifelor protecționiste. pe care țările comunității vest-europene le practică în raporturile cu statele din afara ei. Partizanii a- socierii Angliei — atît laburiști, cît și conservatori — sînt de părere că a- eeâsta ar putea constitui un stimulent pentru industria britanică. Dar unii

oponenți — așa cum s-a făcut auzit chiar și în parlamentul englez — răspund că un asemenea stimulent ar costa scump. Anglia va fi nevoită să-și reducă importurile de materii prime și de pi-odu.se alimentare pe care le obținea la prețuri scăzute. în baza tarifelor preferenția- te. din țările Common- wealthului, și să le procure din Piața comună la un preț mai ridicat. De aici ar decurge inevitabil o scumpire a costului vieții. Totodată, corelarea inerentă a sistemului fiscal din Marea Britanie cu

turilor dintre ele și Anglia pe diferite planuri. Tocmai de aceea. Londra a ezitat în trecut sii adere la C.E.E. Este adevărat, și in „Mesajul Tronului", s-a subliniat din nou că Anglia este gata să intre în Piața comună „numai dacă vor ii satisfăcute interesele sale vitale și ale Com mon weaI thului". Dar, noul ministru pentru problemele Europei. Thomson, a ținut să precizeze că rezerva în legătură cu protecția intereselor vitale nu este menita să ridice condiții care să dea Marii Britanii un pretext pen-
Anglia și Piaja comună

cel din Piața comună va atrage sporirea impozitelor, deci se va răs- frînge direct asupra contribuabilului, participăriiPiața comună susțin astfel că „operațiunea" va aduce prejudicii oamenilor muncii englezi, iar prin restrîngerea implicită a pieței interne, economia în ansamblu nu ar avea de cîștigat, chiar daca a- numite monopoluri ar trage foloase.Cele mai dezavantajate de pe urma intrării Angliei în Piața comună ar fi țările Cortimonwealth- ului căci micșorarea exporturilor lor pe piața britanică — debușeu tradițional — ar agrava situația economică și așa precară a multora dintre ele. Aceasta ar face să crească nemulțumirea țărilor Commonwealthului, ar duce la slăbirea legă-

AdversariiAngliei la
tru a rămîne în afara celor șase». Cu alte cuvinte, Anglia este dispusă să sacrifice unele cereri anterioare în ce privește interesele țărilor din Commonwealth și ale consumatorului britanic pe altarul intrării în C.E.E.Ce determină atunci a- ceastă nouă tentativă de aderare ? Ea este în legătură cu raportul de forțe pe plan economic dintre Anglia și anumiți parteneri vest-europeni, în special R.F.G., raport ce s-a modificat continuu în defavoarea Angliei, ceea ce nu se poate să nu aibă repercusiuni și asupra poziției sale în cadrul alianței atlantice. Cercurile conducătoare engleze se tem că o asemenea evoluție aduce din ce în ce mai mult R.F.G. în rolul „partener principal" S.U.A., pe care-1 deține prezent Anglia în baza

de al in a-

șa-numitelor „relații speciale". Aceste cercuri a- preciază că, intrînd în Piața comună. Anglia va dobindi și o poziție mai competitivă și. totodată, un rol de arbitru între partenerii comunității, mai ales intre Paris și Bonn. Nu este lipsit de interes nici faptul că Anglia urmărește să se alăture Pistei comune, dar cu condiția ca aceasta să nu ducă la o îndepărtare de S.U.A. De aici se poate deduce •că Marea Britanie nu a renunțat la intenția de a favoriza înJăuntrul Pieței comune interesele americane sau. cum S-a spus nu o dată în presa occidentală, de a deveni un „cal troian" american în Europa occidentală.Potrivit unor comentatori. dorința Angliei de a bate din nou la ușa Pieței comune a fost stimulată de unele avansuri ale Franței care, după cum se știe, a fost aceea care la negocierile din 1963 a zădărnicit intrarea acesteia în comunitatea vest-euro- peană. Acești comentatori sînt de părere că în cei trei ani care s-au scurs de atunci, Franța șl-a întărit pozițiile de negociere și că. în acest moment — cînd, ea urmare a poziției sale față de N.A.T.O. și a măsurilor întreprinse, diplomația americană caută s-o izoleze — Parisul consideră nimerit, îmbunătățească sale cu Anglia.Faptele expuse arată că ghemul ... ___tradicții pe care îl reprezintă gruparea economici închisă a Pieței comune s-ar încîlei și mâi mult prin aderarea Angliei la C.E.E.

să-si 
relațiilemai sus de con-
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Efervescență politico-socială
în Spania
• 10000 de muncitori barcelonezi 
au ocupat centrul orașului cerînd 
libertăți sindicale

BARCELONA 3 (Agerpres). — 
La apelul sindicatelor, la Barce
lona a avut Ioc o manifestație a 
oamenilor muncii, Ia care au par
ticipat aproximativ 10 000 de 
persoane. Deși autoritățile au mo
bilizat poliția, timp de 
manifestanții au ocupat 
orașului cerînd libertăți 
le, dreptul la grevă și 
salariilor. Poliția a operat ares
tări. Demonstrații ale oamenilor 
muncii au avut loc și la San Se
bastian. Sindicatele din Madrid, 
Bilbao, Vitoria, Eibar și Pamplo
na au lansat un apel adresat oa
menilor muncii să sprijine ac-

trei ore 
centrul 

sindica- 
sporirea

țiunile greviștilor din celelalte 
orașe.

în același timp în centrele uni
versitare din întreaga Spanie con
tinuă să se desfășoare mișcări de 
solidaritate cu sfudenfii din Barce
lona care, cu mai multe luni în 
urmă, au protestat împotriva mo
dului în care se fac alegerile 
în sindicatele universitare.

La Madrid, peste 2 000 de sfu- 
denți au cerut alegeri libere în sin
dicatele universitare și democrati
zarea învătămîntului superior. Poli
tia a intervenit arestînd 50 de stu- 
denți.

Acord 
româno-turc 
în transporturile 
aerieneANKARA 3 (Agerpres). — La 2 mai 1966 a fost semnat la Ankara acordul între Republica Socialistă România și Republica Turcia, privind transporturile aeriene civile între cele două țări. Din partea guvernului Republicii Socialiste România, acordul a fost semnat de Ion Drînceanu, ambasadorul României la Ankara, iar din partea guvernului Republicii Turcia de secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe, Aii Binkaya.încheierea acordului va încuraja transporturile aeriene civile între cele două țări și va contribui Ia dezvoltarea relațiilor dintre Republica Socialistă România și Turcia.

Azi se deschide la Moscova

Expoziția economică 
a României

MOSCOVA 3 — Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, transmi
te : In legătură cu inaugurarea 
Expoziției economice a României, 
care va avea loc la 4 mai, la Mos
cova a sosit o delegație guver
namentală română condusă de 
Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini. 
Marți, delegația a fost primită de 
N. S. Patolicev, ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S. A avut 
loc o convorbire prietenească în 
cursul căreia au fost abordate 
probleme de interes reciproc. La 
întrevedere a luat parte Teodor 
Marinescu, ambasadorul Româ
niei în U.R.S.S.

In aceeași zi, în pavilionul din 
parcul Sokolniki din Moscova, 
unde se află expoziția, a avut loc 
o conferință de presă la care au 
participat ziariști sovietici și co
respondenți ai presei străine a- 
creditați la Moscova. Ing. Remus 
Brad, directorul 
cut o prezentare 
ținute în ultimii 
țării noastre și
extinderea relațiilor comerciale 
ale României. In continuare, par
ticipanții au vizionat cîteva filme 
documentare și au vizitat standu
rile expoziției.

expoziției, d fă- 
a succeselor ob- 
ani de economia 
a vorbit despre

Ky își

sesiunii
Consiliului executiv
al U.N.E.S.C.0

M MOSCOVA. După cum anunță “ TASS, la Moscova au avut loc convorbiri între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și A. Dange, președintele Consiliului Național al P.C. din India. La convorbiri au participat și alți conducători ai P.C.U.S. și P. C. din “ După încheierea convorbirilor dat publicității un comunicat. India, a fost

Se cunoaște Obiectivele
dinainte... bugetului englez încheierea „anului Dante li

PARIS 3. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite: La Paris s-a deschis sub președinția lui Mohamed El Fasi (Maroc) cea de-a 72-a sesiune a Consiliului executiv al U.N.E.S.C.O.Consiliul a trecut apoi la examinarea ordinii de zi a actualei sesiuni. Participanții vor lua în discuție textul Declarației privind principiile colaborării culturale internaționale, text care a fost aprobat de comitetul special al Consiliului executiv al U.N.E.S.C.O. la 29 aprilie, din care a făcut parte și reprezentantul țării noastre, precum și bugetul U.N.E.S.C.O. pe anii 1967—1968.
montează

...o lovitură de stat

■| CIUDAD DE MEXICO.
500 000 d° „î

. Peste de oameni ai muncii mexicani au participat la demonstrația de 1 Mai de la Ciudad de Mexico, în prezența președintelui republicii, membrilor guvernului și liderilor Uniunilor sindicale.
H BANGKOK. De Ia 19 mai, forțe 

navale ale SEATO vor efectua 
manevre în Marea Chinei de sud. Se 

crede că Franța, menționează agenția 
A. P., și Pakistanul nu vor participa.

| MOSCOVA. Marți s-a împlinit o lună de la lansarea stației 
„Luna-10“ pe o orbită circumlunară, 
perioadă în care ea a înconjurat Lu
na de 244 de ori, străbătînd peste 
3 500 000 kilometri. Cele 139 legă
turi prin radio realizate cu sate- 
telitul au furnizat informații știin
țifice de mare valoare. Cercetările 
științifice continuă.

BONN 3 (Agerpres). — Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe vest-german, Carstens, a înmînat ambasadorului Franței, Seydoux, răspunsul vest-german la francez privind N.A.T.O. textul urmează cat oficial miercuri, agenfia France Presse apreciază că guvernul vest-german insistă asupra necesității elaborării unui nou statut referitor la staționarea trupelor franceze în R. F. Germană, statut care ar trebui să intre în vigoare înainte de 1 iulie, dată prevăzută pentru retragerea trupelor franceze aflate în Germania ocoidentală din comandamentele integrate ale N.A.T.O.

guvernului memorandumul Deși să fie publi-
LONDRA 3 (Agerpres). — John Callaghan, ministrul finanțelor, a prezentat marți în Camera Comunelor proiectul de buget al Marii Britanii pe anul financiar 1966— 1967. Principalele obiective ale noului buget, așa cum au fost ele enunțate, vizează întărirea lirei sterline, dezvoltarea industriei și deplina folosire a brațelor de muncă. Se urmărește, de asemenea, a- coperirea deficitului comercial. Conducerea partidului conservator, care s-a întrunit în ajun pentru a-și defini tactica în Parlament, a hotărît să lanseze o ofensivă generală împotriva noului proiect de buget laburist.

Pornind din Naha, pe diferite tra
see de-a lungul coastelor, repre
zentanții populației din Okinawa 
au participat la un marș pentru 
retrocedarea insulei câtre Japonia

„Anul Dante", închi
nat împlinirii a șapte 
secole de la nașterea 
nemuritorului poet, s-a 
încheiat sîmbăfă, în- 
tr-un cadru. sărbăto
resc, în însuși orașul 
în care s-a născut au
torul „Divinei Co
medii", în Florența pe 
care a iubit-o cu pa
siune și pentru a cărei 
libertate a luptat neo
bosit. Aici, în străve
chiul palat al Signo- 
riei, datînd din secolul 
al Xlll-lea, în impună
torul Salone dei Cin- 
quecento, împodobit 
cu picturile lui Vasari 
ce evocă imagini din 
istoria Florenței și cu 
sculpturi de Michelan
gelo, s-au reunit re
prezentanți ai culturii 
italiene și mondiale, 
ca un simbol al uni
versalității lui Dante, al 
omagiului pe care toa
te popoarele lumii îl 
aduc marelui poet flo- 
'entin. Președintele Re
publicii Italia, Saragat, 
a adresat festivității de 
ia Florența un mesaj 
special.

In acest cadru plin 
de semnificație, 
rescul sărbătorii 
completat de prezența

pito-
era

oamenilor înveșmînfați 
în costume de epocă, 
de steagurile altor 
două centre din triun
ghiul existenței lui 
Dante : Verona, unde 
poetul a trăit 
triste ale exilului, 
Ravenna, unde 
stins din viață.

în patrimoniul 
furii mondiale 
lui Dante se înscrie nu 
numai ca o mărturie a 
geniului său, dar și ca 
o prezență mereu ac
tuală a mesajului uma
nist, a adevărului etern 
incluse în versurile 
sale. De-a lungul de
ceniilor, pe toate me
ridianele și paralelele 
lumii au văzut lumina 
tiparului traduceri dan
tești și încă din seco
lul trecut cînturile „Di
vinei Comedii" și-au 
dezvăluit frumusețea 
și cititorului român 
prin traducerea lui 
Coșbuc. De atunci, în 
România au apărut 
mereu noi și noi tra
duceri, multe din ele 
prezente la expoziția 
organizată la Roma la 
Palazzo Veneția.

Făcînd o succintă 
trecere în revistă a nu
meroaselor manifestații 
care au avut loc pe 
toate continentele în 
cadrul „anului Dante", 
președintele Comitetu
lui național italian pen-

zilele 
ți 

s-a

cui- 
opera

Un

al

Convorbirile
Nasser-Tito

ALEXANDRIA 3 (Agerpres). -- La 3 mai au început convorbirile oficiale între președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, și președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, care se află într-o vizită oficială în Republica Arabă Unită. Agenția Taniug precizează că în cadrul convorbirilor s-a făcut un schimb larg de păreri cu privire la cele mai importante probleme internaționale și activitatea țărilor neangajate în lumina evenimentelor recente.

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La Varșovia a fost dajă publicității nota de răspuns a guvernului R.P. Polone la nota guvernului R.F. Germane din 24 martie 1966. Luînd cunoștință de poziția guvernului federal în probleme actuale ale situației internaționale, se arată în notă, „guvernul R.P. Polone se vede nevoit să constate că aceasta nu demonstrează cîtuși de puțin că în politica urmată pînă în prezent de guvernul R.F, Germane s-ar fi produs vreo schimbare".Relevînd necesitatea de a se lua măsuri pentru asigurarea în Europa a condițiilor unei dezvoltări pașnice, nota de răspuns a guvernului polonez amintește eforturile pe care le-a depus/guvernul polonez pentru realizarea acestui scop și faptul că ele au fost respinse întotdeauna de guvernul R.F. Germane. Pentru a face să progreseze destinderea încordării, dezarmarea' și securitatea europeană — se menționează în răspunsul guvernului R.P. Polone cesar ca R.F.G. să-și

dical politica pe care a promovat-o pînă acum și, în primul rînd, politica față de țările socialiste și în problema securității europene în ansamblu. „Renunțarea la pretențiile teritoriale față de Polonia, recunoașterea frontierei de pe Oder- Neisse, recunoașterea ca nul și neavenit a tratatului de la Miinchen, recunoașterea existenței R.D.G. ca stat german egal în drepturi și partener la unificarea Germaniei", renunțarea la înarmare și, îndeosebi, renunțarea la arma nucleară, abordarea constructivă a unor soluții realizabile treptat, fie chiar parțiale, în problema destinderii încordării în Europa — iată căi spre întărirea securității europene, se spune în nota guvernului polonez.
RUPEREA— este ne- schimbe ra- BARAJULUI

Președintele Johnson despre unele
DE LA VRATAe

probleme ale situației internaționaleWASHINGTON 3 (Agerpres). — Președintele Johnson a rostit marți o cuvîntare Ia Casa Albă în fața unor membri ai Congresului și a altor personalități politice din S.U.A., în cursul căreia s-a ocupat de unele probleme internaționale. Referindu-se la problema N.A.T.O., el s-a pronunțat pentru respectarea principiului integrării militare în cadrul Alianței atlantice, con- siderînd că aceasta reprezintă „condiția esențială pentru realizarea unității europene". El a spus că orice revizuire a structurii N.A.T.O. pentru a face față reali-

tăților actuale trebuie să țină seama de aceste obiective.Abordînd problema relațiilor dintre Statele Unite și țările Europei răsăritene Johnson a anunțat că a dat instrucțiuni secretarului de stat Dean Rusk de a înainta Congresului un proiect de lege care va autoriza pe președinte să înlăture restricțiile vamale speciale în comerțul dintre S.U.A. și aceste țări. Președintele S.U.A. și-a exprimat părerea că, prin această lege, S.U.A. vor avea posibilitatea să sporească comerțul cu țările Europei răsăritene.

SOFIA 3 (Agerpres). — Agenfia 
B.T.A. transmite că ploile forenfiala 
care au căzut la sfîrșitul săptămînii 
trecute în R. P. Bulgaria au provocat 
ruperea barajului bazinului de preci
pitație al fabricii de tlofare de plumb 
și zinc din apropierea orașului Vraja, 
cauzînd mari pierderi materiale și 
victime omenești. Comisia guverna
mentală instituită cu acest prilej a 
stabilit că au fost distruse 153 de lo
cuințe și clădiri cu alte destinații din 
satul Zgorigrad și orașul Vrața. Un 
număr de 96 de persoane și-au pier
dut via(a. Comisia guvernamentală, 
organizațiile obștești, precum și uni- 
Jăți militare acordă asistentă sinistra- 
filor. Consiliul de Miniștri a! R. P. 
Bulgaria a adoptat o hotărîre spe
cială cu privire la înlăturarea distru
gerilor pricinuite de inundație și a- 
cordarea de ajutoare materiale și fi
nanciare cetățenilor care au avut de 
suferit de pe urma calamităților.

tru „anul Dante", mi
nistrul învățămîntului, 
Gui, a amintit și Româ
nia, ca țară care a cin
stit prinfr-o serie de 
manifestări și traduceri 
memoria poetului. Ex
ponent ai culturii 
latine, anglo-saxone, 
greco-orientale și sla
ve au arătat apoi, 
în cuvînful lor, că 
Dante aparține tu
turor popoarelor, crea
torul limbii literare ita-

fiind 
artist 
cărui 

îți

liene moderne 
în același timp 
cetățean, în a 
operă popoarele își 
recunosc propriile spe
ranțe și sentimente. Cu 
prilejul sărbătorii de 
la Florența au fost a- 
cordafe premii 
eminenți oameni 
cultură italieni, 
cialișfi în cercetarea 
operei lui Dante, și 
unor traducători de 
peste hotare : france
zul Andre Pesard, so
vieticul Evgheni Solo- 
novici, arabul Hasan 
Osman. A fost prezen
tată, de asemenea, pri
ma ediție critică a 
„Divinei Comedii", e- 
ditată de societatea 
națională „Dante", și 
s-a deschis o expozi
ție cuprinzînd lucrările 
apărute în Italia în ca
drul „anului Dante”.

unor 
de 

spe-

I. MARGINEANU

buletin

sa na ta te

lumii
GENEVA

Lupta împotriva principalelor 
maladii ale lumii moderne este 
obiectivul primordial al dezbate
rilor începute marți la Geneva cu 
prilejul celei de a 19-a Adunări 
Mondiale a Sănătății. 400 delegați 
ai celor 126 state membre ale 
O.M.S. vor lua în discuție ra
portul directorului general al or
ganizației, Dr. M. Candau, care 
ajunge la concluzii pesimiste : 
situația sanitară este îngrijoră
toare, cea din țările în curs de 
dezvoltare mereu mai alarmantă.

Sesiunea va fi, cum se spune 
aici, un adevărat „buletin de să
nătate al lumii". După cum sub
linia raportul directorului gene
ral, pentru toate țările căile de 
atac împotriva maladiilor „ma
jore" sînt aceleași, deși la nivel 
diferit: întărirea serviciilor sani
tare și promovarea activității de 
cercetare. O altă problemă care 
solicită O.M.S. este reducerea 
disparității dintre țările indus
trializate și cele în curs de dez
voltare în materie de cadre sa
nitare, igiena mediului, igiena 
mentală, nutriția etc.

După citirea raportului Comi
siei pentru verificarea mandate
lor, șeful delegației române, loan 
Sandu, a protestat împotriva pre--
zenței în adunare a ciankaișistu--. | 
lui. Delegația română, a spus el,-1 
declară că singurul guvern care'; 
are dreptul de a reprezenta China 
pe plan internațional, inclusiv la 
Organizația Mondială a Sănătății, 
singurul care își poate asuma o- 
bligații în numele poporului chi
nez este guvernul R. P. Chineze.

In același sens s-au pronunțat 
delegații Albaniei, Cambodgiei, 
Cehoslovaciei, Mongoliei, Cubei, 
Franței, Ungariei, Congo-Brazza
ville, Uniunii Sovietice, Poloniei, 
Iugoslaviei și Algeriei. Ciankai- 
șistul a fost sprijinit de delegații 
Statelor Unite, Japoniei și Coreei 
de sud.

Horia LIMAN

SAIGON 3 (Agerpres). — în legătură cu promisiunea făcută de către generalul Ky, șeful actualei junte militare de la Saigon, că în curînd în Vietnamul de sud vor fi organizate alegeri, cercurile politice din Saigon își exprimă temerea că unele fracțiuni ale forțelor armate ar putea încerca să pună la cale o nouă lovitură de stat cu scqpul de a împiedica desfășurarea acestor alegeri.La rîndul său, generalul Ky 
și-ar fi exprimat opinia că nu 
este exclus ca unii ofițeri mai 
tineri, nemulțumiți atît de po
ziția budiștilor cit și de cercu
rile militare apropiate de gu
vern, ar putea trece la acțiune 
împotriva directoratului — nu 
în defavoarea lui Ky, ci, dimpo
trivă, pentru consolidarea pozi
ției lui. Alte surse militare 
semnalează, de asemenea, peri
colul unei posibile false lovituri 
de stat, înscenată de către ge
neralul Ky, cu scopul de a se 
menține la putere debarasîn- 
du-se, totodată, de unii dintre

militarii care nu-i mai sînt pe plac.Aceste suspiciuni în legătură cu o falsă lovitură de stat pusă la cale de către generalul Ky sînt împărtășite și de liderii budiști.

M ROMA. Greva studenților care 
protestează împotriva acțiunilor 

agresive ale elementelor neofasciste 
la Universitatea din Roma continuă. 
Alături de studenți participă și profe
sori universitari. Studenții din Roma 
au ocupat sediile mai multor facultăți. 
Poliția a înconjurat centrul universitar 
pentru a împiedica intrarea persoane
lor străine. Luni seara, 50 de profe
sori au adresat președintelui republi
cii o scrisoare în care se cere dizol
varea grupurilor neofasciste și 
naziste din universități.

neo-

ÎHTÎLNIREA
REPREZENTANȚILOR
P.C. FRANCEZ
SI P. C. ITALIAN
1 A-ROMA 3. — Corespondentul gerpres, I. Mărgineanu, transmite : Marți au început la San Remo convorbiri între delegațiile Partidului Comunist Francez, condusă de Waldeck Rochet, secretar general al P.C.F., și Partidului Comunist Italian condusă de Luigi Longo, secretar general al P.C.I. Din delegația P.C. Francez mai fac parte Jacques Duclos, membru al Biroului Politic, Jean Capievic și Jacques Denis, membri ai C.C., Roger Loubet, membru supleant al C.C., iar din delegația P.C. Italian, — Giorgio Amendola, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii, Carlo Galluzzi, membru al Direcțiunii, Giuseppe D’Alema și Sergio Segre, membri ai C.C.

1009 avioane 
agresoare doborîte

HANOI. Formațiuni de avioane 
militare americane au pătruns în zi
lele de 30 aprilie, 1 și 2 mai în spa
țiul aerian al R.D. Vietnam, bombar- 
dînd și mitraliind centre populate și 
nave de pescuit. Potrivit agenției 
V.N.A., trei avioane agresoare au fost 
doborîte de forțele armate locale. 
Numărul total al avioanelor america
ne doborîte in R. D. Vietnam se ri
dică la 1009.

★
Ministerul Afacerilor Externe al R.D. 

Vietnam a dat publicității o declara
ție în care condamnă noile atacuri 
aeriene ale forțelor militare aeriene 
ale S.U.A. împotriva Laosului.

M NOVI SAD. La 3 mai“ deschis de-al 11-lea care poartă numele cunoscutului dramaturg iugoslav Iovan Steria Popovici. Primul spectacol a fost prezentat marți seara de Teatrul Național sîrb din Novi Sad, cîștigătorul festivalului de anul trecut. La festival participă ca invitat directorul Teatrului de stat din Tîrgu Mureș, Tompa Ni- colae.

la Novi festival Sad de s-a cel teatru

EM TEL AVIV. Fostul cancelar Ade
nauer care a sosit într-o vizită 

la invitația guvernului izraelian 
a fost întîmpinat de grupuri ostile 
de demonstranți.

^0 NEW YORK. Forțele aeriene ale 
Statelor Unite au lansat luni o ra

chetă balistică intercontinentală. Pur
tătorul de cuvînt al bazei Vandenberg 
nu a anunțat nici un amănunt în le
gătură cu scopul lansării.

în Comitetul

celor 18GENEVA 3. (Agerpres). — In ședința de marți a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, șeful delegației indiene, V. K. Trivedi, a insistat în intervenția sa asupra necesității de a se lua în discuție problema dezarmării generale și totale și a propus ca una din cele două ședințe săptămînale să fie consacrată examinării acestei probleme. Delegatul italian Cavaletti, făcînd o trecere în revistă a desfășurării tratativelor, a constatat că deși lucrările Comitetului celor 18 se apropie de sfîrșit, ele nu au dat rezultate concrete.în intervenția sa, șeful delegației bulgare, K. Lukanov, a criticat proiectul de tratat american, ară- tînd că acesta nu conține prevederi realiste nici în ce privește controlul și nici în privința garantării securității statelor nenucleare.

SOFIA

economice romaneSOFIA 3 (Agerpres). — La invitația lui Gheorghi Pavlov, președintele Comitetului pentru chimie și metalurgie al R. P. Bulgaria, marți a sosit la Russe o delegație economică din Republica Socialistă România, în frunte cu Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice din Republica Socialistă România. Delegația va face o vizită în R. P. Bulgaria și va lua cunoștință de unele aspecte ale activității desfășurate în industria chimică bulgară.
Criză politică

in Basutoland
MASERU 3 (Agerpres). — In ul

timul timp, în protectoratul brita
nic Basutoland se manifestă simp- 
tomele unei crize politice dato
rată, după cum menționează a- 
genția U.P.I., unui conflict de 
putere între regele Mosheshoe II 
și primul ministru, Jonathan. 
In urmă cu o săptămînă, regele 
a pretins ca după accesul la in
dependență al teritoriului stabilit 
în principiu pentru 4 octombrie 
să dețină controlul armatei și po
liției. Acestei cereri i se opune 
însă categoric primul ministru 
Jonathan. Observatorii sînt de 
părere că în spatele disputei ar 
sta nu numai interesele regelui, 
dar și intențiile Angliei de a a- 
mîna cît mai mult posibil data in
dependenței țării.

încă un avion .,Starfighter" a căzut la 2 mai, 
îndată după decolare (imaginea din stingă). 
Astfel, un nou aparat s-a adăugat la cimiti
rul de fiare vechi și o nouă victimă la heca
tomba de piloți uciși in accidentele survenite 
acestui tip de avion, cu care este înzestrat 
Bundeswehrul. Fiecare avion costă 6 milioa
ne de mărci: „este sicriul cel mai scump din 
lume", a scris un ziar vest-german. .Datorită 
marelui număr de accidente, la sfîrșitul lunii 
martie Bundestagul a luat în dezbatere „scan
dalul Starfighter", dar fără nici un rezultat. 
Pentru aceste soții de piloți, care au asistat 
la ședință (imaginea de sus), accidentul de 

luni este un epilog deloc fericit.
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